
 

 

Milí přátelé,  

chystáme se oslavit Velikonoce. Utrpení našeho Pána zavírá naše ústa 

a uvádí nás do mlčení, které je mnohem hlubší než změť hlasů, která 

na nás neustále doléhá a ve které se obvykle pohybujeme. Toto ticho 

probouzí v našem srdci otázku, před kterou nedokážeme utéct: Proč 

vlastně k tomu všemu došlo? Odpověď nám dává sám Ježíš: „To je má 

krev nové smlouvy, která se prolévá za vás za všechny na odpuštění 

hříchů.“ Zahleďme se na Syna člověka – Pána slávy, který pro nás 

podstoupil pokořování, výsměch a bití. Zahleďme se na Božího Syna, 

který nesestoupil z kříže, aby zachránil sám sebe, ale zůstal k němu 

přibitý, aby zachránil nás všechny. Věrný Božímu záměru, věrný své 

lásce k lidem přijal tu nejhlubší opuštěnost, zaviněnou hříchem, aby 

nás osvobodil a dovolil nám zakusit radost ze společenství s Bohem. Ať 

se otřese země nad naší navyklou 

netečností, ať se lámou skály nad 

zatvrzelostí našich srdcí. Milost utrpení a 

vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista se 

dnes nabízí nám.  

Požehnané velikonoční svátky Vám všem  

přeje Matěj  

 

Co nás čeká 
 

Mše svaté během velikonočních svátků: 

� 17. 4. 2014 Zelený čtvrtek, památka Večeře Páně, mše svatá v 17:15 

� 18. 4. 2014 Velký pátek, památka umučení Páně, obřady v 17:15 

� 18. 4. 2014 Křížová cesta, od 20:00 u hájenky 

� 19. 4. 2014 Bílá sobota, velikonoční vigilie ve 20:00 

� 20. 4. 2014 Velikonoční neděle, mše svatá v 8:30 

� 21. 4. 2014 Pondělí velikonoční, mše svatá v 8:30 ve Zhoř 

� 21. 4. 2014 Pondělí velikonoční, mše svatá v 10:00 v Arnolci 

 

Žehnání polí 
se uskuteční (podle počasí) 27. dubna 2014 ve 14:30. 

 

Poutě 
Ke cti sv. Floriána v Nadějově – řeší se termín, bude upřesněno.  

Ke cti sv. Janu Nepomuckému 18. května v 9:00 u kaple ve Stáji. 

 

Zájezd na Hostýn 
10. května 2014 se uskuteční zájezd na Hostýn. Zájemci se mohou 

přihlásit v sakristii. 

 

První svaté přijímání 
V sobotu 31. května odpoledne v kostele ve Zhoři bude příležitost ke 

svátosti smíření dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, a 

jejich rodičů. 

První svaté přijímání dětí proběhne 1. června 2014 při mši svaté v 8:30 

v kostele sv. Markéty ve Zhoři. 

 
Farní den 
Se v letošním roce neuskuteční. 

 
 



Letní tábor 
Budeš mít o prázdninách volno? 

Zúčastni se tábora, na kterém si můžeš s ostatními zahrát spoustu her, 

vyrábět, podnikat výlety nebo se společně modlit. Pokud se chceš 

přidat, vyplň tuto přihlášku a odevzdej ji nejpozději do 20. června 

jednomu z vedoucích. Pokud jsi starší (9. třída a výš) a chtěl bys také 

jet, ozvi se a přidej se k vedoucím, kteří připravují program pro ostatní.  

 

14. – 20. července 2014  ( 3. – 8. třída) 
Místo: fara Heraltice, předpokládaná cena 800 Kč 
 

29. července – 2. srpna 2014 (předškoláci – 5. tř.)  
Místo: fara Zhoř, předpokládaná cena 400 Kč 

Tento tábor bude tzv. příměstský, tzn. bez přenocování, program bude 

cca od 8:00 – 18:00 hod., děti se budou vracet večer domů, z pátku na 

sobotu přespíme společně na faře. 
 

Další informace a přihlášky na www.farnost-zhor.cz 
 

    Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí 
                     

Co se událo 
Misijní trh 

V neděli 6. 4. se uskutečnil již tradiční předvelikonoční jarmark. 

Prodávaly se zde věnečky, košíky s květinami, dřevěné sošky, bylinky, 

háčkované čepičky a  hračky, paškály a mnoho dalších věcí s 

velikonoční tématikou.Nic z toho by nebylo, kdyby se do celé akce 

nezapojila celá farnost. Velký dík patří hlavně dětem ,, holkám ze 

scholy", kamarádkám, dětem a učitelkám z mateřské školy. Velká 

částka se vybrala také při prodeji moučníků, za které patří také 

poděkovat. Vybraná částka není zatím konečná, ale už teď víme, že se 

bude pohybovat kolem  16. 000,- Kč. Celou částku pošleme naší 

adoptované dceři Perle do Paraguaye. 

I když se někdo přímo nezapojil do přípravy nebo výroby, tak 

nás potěšil a podpořil svoji návštěvou, nákupem a milým slovem. Díky 

tomu si myslíme, že celá tato akce má smysl. 

Mutlovi 

Jen tak 
Děti píší Bohu 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme za příspěvky do zpravodaje a těšíme se na další. Příští číslo 

zpravodaje plánujeme před prázdninami. Přejeme požehnané prožití 

velikonočních svátků.                                                                                BMK 


