život nad smrtí.
„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ !“

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní
se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ Jer 6,16
V životě každého člověka nastávají často různá rozcestí, na nichž nám
už rozum nestačí. Modlitba je v takových chvílích jedinou naší
pomocnicí a jediným způsobem, jak nalézt správnou cestu, je obrátit
se k Bohu. Bůh jako milosrdný otec naše prosby jistě vyslyší. Obzvláště
nyní o Velikonocích máme jedinečnou příležitost zpytovat svá svědomí
a plni důvěry svěřit do Boží péče všechna svá pochybení a projevit svou
vděčnost za veškerá jeho dobrodiní, aby „naše duše nalezly klid“.
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,
díky Velikonocům můžeme říci:
„Vítězství je jisté!“
Ať jsme v jakékoliv situaci,
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Když nám zemře někdo, koho milujeme,
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,
že láska zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou,

Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám
nechal přibít na kříž…
Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a
smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice
vztyčen kříž, na kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem
Božím“. (Benedikt XVI.)
Krásné, vděčností za Boží oběť a lásku prosvícené a radostí z Jeho
vzkříšení naplněné Velikonoce Vám přeje p. Matěj

Co nás čeká
Mše svaté během velikonočních svátků:
28. 3. 2013 Zelený čtvrtek, mše svatá v 17:15
29. 3. 2013 Velký pátek, mše svatá v 17:15
30. 3. 2013 Bílá sobota, mše svatá v 19:00
31. 3. 2013 neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 8:30
1. 4. 2013 Pondělí velikonoční, mše svatá v 8:30.

Letní tábor
Budeš mít o prázdninách volno?
Pojeď s námi na tábor do Heraltic. Můžeš si tam s ostatními zahrát
spoustu her, zazpívat si, sportovat, podnikat výlety, něco si vyrobit
nebo se společně modlit. Tentokrát jsou oba termíny určeny pro děti
od 1. - 7. třídy, můžeš si sám vybrat. Předpokládaná cena 800 Kč.
Pokud jsi starší (8. třída a výš), ale chtěl bys také jet, přidej se k
vedoucím, kteří program pro ostatní chystají.

Termíny tábora jsou:
1) termín: 29. července – 2. srpna 2013
2) termín: 5. – 9. srpna 2013
Přihlášky budou v kostele a na stránkách farnosti brzy k dispozici.
Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí

Je mužem oddaným Kristu a církvi, což mimo jiné jasně naznačil
i tím, že se jeho inaugurační mše se konala o slavnosti svatého Josefa,
patrona církve. Je třeba se modlit, aby si ke svým zamýšleným změnám
vybral dobré spolupracovníky a měl k tomu, co sám pozná, že od něj
Pán chce a co má vykonat, dostatek energie, odvahy a světla Ducha
svatého.
Zdroj: www.vojtechkodet.cz

Co se událo
Zvolen nový papež

Pro zajímavost uvádíme, z jakých zemí byli papežové.

Ve středu 13. března 2013 byl
zvolen novým papežem Jorge Mario
Bergoglio (narozen 17. 12. 1936
v Buenos Aires v Argentině).
Nově zvolený papež si vybral
jméno František. Později vysvětlil, že
jméno si zvolil po svatém Františku
z Assisi, který se zřekl pozemských
statků a zamiloval si chudého Krista.
Při setkání s novináři se vyslovil, že
chce chudou církev a církev pro chudé.
Říká se o něm, že během svého celého pastoračního působení
byl vždy člověkem, který měl blízko k chudým a slabým, byl znám
jednoduchostí svého života a tím, jak moc mu záleželo na péči o chudé
a sociálně potřebné. Jako kardinál v Buenos Aires bydlel sám v
jednoduchém bytě ve druhém patře budovy arcidiecézní kurie, která
stojí vedle katedrály, často si sám vařil a po městě se pohyboval
převážně v prostředcích hromadné dopravy.
Už od prvních okamžiků jeho pontifikátu si mnozí kladou otázku,
co můžeme od papeže Františka očekávat. Vzhledem k jeho
zkušenostem a osobnostnímu nastavení lze jistě očekávat, že bude
v současné světové krizi zdůrazňovat práva chudých a slabých a bude s
celou církví stát na jejich straně. Jak již naznačil, důraz bude klást na
evangelizaci jako na hlavní poslání církve.

Afrika – 3 x
Anglie – 1 x
Argentina – 1 x
Dalmácie – 2 x
Francie – 15 x

Itálie – 212 x
Nizozemí – 1 x
Německo – 8 x
Palestina – 1 x
Polsko – 1 x

Portugalsko – 2 x
Sýrie – 5 x
Řecko – 10 x
Španělsko – 2 x
ostatní - nezjištěno
Zdroj: www.cs.wikipedia.org

Misijní trh
V sobotu 2. 3. bylo na faře vyrábění na misijní trh. Děti s pomocí
dospělých vytvořily různé velikonoční dekorace a přání. Jak je již
zvykem, týden před Květnou nedělí se po mši konal prodej. Mohli jste
si zakoupit výrobky i "něco dobrého na zub" od dětí a dospělých
farníků. Celkem se vybrala částka 19 513 Kč. Díky všem, kteří se
vyráběním, pečením a nebo koupí výrobků zapojili do projektu farnosti
Adopce na dálku.
Mutlovi

Děkujeme za příspěvky do zpravodaje a těšíme se na další. Příští číslo
zpravodaje plánujeme před prázdninami. Toto číslo jsme se pokusili
zvětšit, alespoň co se písma týče. Doufáme, že ku čtenářově
spokojenosti.
Přejeme požehnané prožití velikonočních svátků.
BMK

