Milí přátelé, bratři a sestry!
Naděje neklame!
Každý člověk touží po naději. Naděje je motorem, který pohání vše, co děláme. Tyto naděje nejsou samy o
sobě špatné. Jsou založené na zkušenosti (mé a druhých) na přirozeném optimizmu. Ono to nějak dopadne.
Bude lépe. Kdo žije bez Boha, má jen tyto naděje. Díky spojení s Bohem, nemusí být člověk odkázán jenom na
tento přirozený optimizmus. Naděje je schopnost být dobré mysli i v situacích, jež vypadají beznadějně.
Naděje není vědomí, že všechno dopadne dobře. Máme zkušenost, že ne všechno v našem životě, nebo v
životě lidí kolem nás, dopadlo dobře. Ani s Ježíšem to, lidsky vzato, nedopadlo dobře. Zemře potupnou smrtí.
Naděje je vědomí, že všechno má smysl. Tuto myšlenku si chceme připomenout v době velikonoční, do které
vstupujeme. Rozjímat o naději. Naděje znamená mít před očima cíl. Ježíšovo vzkříšení a vykoupení celého
lidstva je cíl, který přesahuje tento prostor a čas.
Naděje neutěšuje, nýbrž dává odvahu.
Požehnanou dobu velikonoční vám přeje
P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Praem

Svatý týden - krátký průvodce
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl
veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
Květná neděle
Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské
poslání. Velké množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi a volali: "Hosana - sláva -Synu Davidovu!..."
Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými ratolestmi. Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu, co není
Boží, aby to, co Boží je, v nás zvítězilo.
Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se
objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné
lásky bez ohraničení.
Velký pátek
Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt Božího Syna, způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost:
naše vykoupení. Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš dnešní půst. Na začátku obřadů
padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést
životní kříže a tak Ježíše následovat.
Bílá sobota
Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými) očekáváními.
Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc.
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí
a nad temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista - světla, se ovšem stává také celou svou bytostí
pramenem světla pro ostatní. Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh
vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu.
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Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do nového
života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne. Při eucharistické liturgii tvoříme
rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo
a krev velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám
našeho Domova.
www.pastorace.cz

Pořad velikonočních bohoslužeb
1. 4. 2012 Květná neděle, mše svatá v 8:30. Na začátku se budou žehnat ratolesti, které poneseme v průvodu.
5. 4. 2012 Zelený čtvrtek, mše svatá v 17:15 a po ní adorace.
6. 4. 2012 Velký pátek, velkopáteční obřady v 17:15. Ve 20:00 křížová cesta u hájenky (dle počasí).
7. 4. 2012 Bílá sobota, mše svatá ve 20:00.
8. 4. 2012 Velikonoční neděle, neděle Zmrtvýchvstání, mše svatá v 8:30.
9. 4. 2012 Velikonoční pondělí, mše svatá v 8:30 a v 10:00 v Arnolci.

Adorační den v naší farnosti
V pátek 20. dubna 2012 bude v našem kostele celodenní výstav Nejsvětější Svátosti od 10:00 do 17:00.
V 10:00 bude pobožností zahájen výstav. Je třeba, aby po celý den byl někdo v kostele, proto budete mít
možnost se zapsat na určitou hodinu. V 17:15 bude adorační den ukončen mší svatou.

Žehnání polí
V neděli 22. dubna 2012 se ve Zhoři ve 14:30 uskuteční žehnání polí.

Poutě v květnu
V neděli 6. května 2012 bude poutní mše svatá v 9:00 ke cti sv. Floriána v Nadějově.
V neděli 13. května 2012 v 9:00 bude poutní mše svatá ke cti svatého Jana Nepomuckého ve Stáji.

První sv. zpověď a první sv. příjímání
V pátek 15. června 2012 bude v 16:00 zpovídání pro děti, rodiče a příbuzné dětí, které v neděli 17. června
2012 přistoupí poprvé ke svatému přijímání při mši svaté v 8:30.

Pozvání
Budeš mít o prázdninách volno?
Pojeď s námi na tábor. Těší se na tebe noví i staří kamarádi, se kterými si můžeš zahrát spoustu her, zazpívat
si, sportovat, podnikat výlety, něco si vyrobit nebo se společně modlit.
1. termín: I. – V. třída, Heraltice, 30. července – 3. srpna 2012, předpokládaná cena 800 Kč
2. termín: VI. – IX. třída, Heraltice, 3. – 10. srpna 2012, předpokládaná cena 1000 Kč
Přihlášky budou v kostele brzy k dispozici. Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí.

Závěrem
Za plného souhlasu a pomoci otce Matěje jsme se pokusili obnovit a vydávat farní zpravodaj. První číslo právě
nyní dočítáte. Naše představa je taková, že by mohla během roku vyjít zhruba čtyři čísla. Proto budeme rádi,
když budete chtít jakkoliv přispět k tvorbě tohoto zpravodaje (např.: nějakým zážitkem z různých setkání či
návštěv poutních míst případně nápady, co by mohl zpravodaj dále obsahovat nebo co by obsahovat neměl
atd.) Těšíme se na spolupráci.
MBK
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