Co nás čeká
Náboženství - výuka náboženství v tomto školním roce bude probíhat
v ZŠ Zhoř každou středu následovně: 11:10 – 11:55 děti v 1. třídě,
12:00 – 12:45 děti ze 2., 3. a 4. třídy,
12:50 – 13:35 děti z 5. až 9. třídy.
Milí farníci, drazí přátelé!
Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To
však není pravda a není to dobrá cesta. Dobrý katolík se míchá do politiky
a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl vládnout, jak
řekl před časem papež František. Co nejlepšího však můžeme vládcům
nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všechny
lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“ Křesťan, kterému je lhostejný
veřejný život, není dobrým křesťanem. Dávejme tedy to nejlepší, co
máme, nápady, podněty, avšak zejména modlitbu. Prožíváme měsíc říjen.
Měsíc, který je zvláště věnován modlitbě sv. růžence. Měsíc, ve kterém
nás znovu čekají parlamentní volby. Velice mě zarazila zpráva z tohoto
týdne o předvolebních preferencích a o tom, že komunistická strana je
v tomto průzkumu na třetím místě. Opět se potvrzuje, že lidská paměť je
krátká. Ukazuje to, jak moc se podobáme židům na poušti, kteří reptají
proti Mojžíšovi a Hospodinu a vzpomínají na hrnce plné masa v Egyptě.
Tak málo si vážili daru svobody. Nebuďme jako oni. Jednejme moudře a
zodpovědně. Lhostejnost a rezignace nezná místo v životě křesťana!
Využijme možnost jít k volbám.
Děkuji za vaši angažovanost ve společnosti i farnosti, zejména
všem, kteří připravili letní tábor pro děti, kuchařkám, vedoucím, kteří
často i na úkor vlastní dovolené přijeli pomoct. Děkuji také těm, kdo se
starali a starají o farní zahradu, květinovou výzdobu kostela, těm, kteří
připravili dožínkovou slavnost a připravují farní ples.
Modleme se za naše vládce, aby nás dobře spravovali, za moudré
a zodpovědné politiky, za mír ve světě, zejména v Sýrii, Egyptě,
Afghánistánu, kde trpí mnoho nevinných a také mnoho křesťanů, kteří
jsou pronásledováni pro svou víru. Růženec je mocná zbraň.
Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás!
Vše dobré přeje Matěj

Pouť v Arnolci – poutní mše svatá ke cti svatého Vendelína bude v neděli
20. října 2013 v 9:00 u kaple v Arnolci. Ve Zhoři bude mše svatá s nedělní
platností v sobotu 19. října v 17:00.
Cantate Domino Polná 2013 – přehlídka dětských a mládežnických
pěveckých souborů křesťanských písní se uskuteční v sobotu 19. 10. 2013
od 14:00 v Lidovém domě v Polné. Této přehlídky se také zúčastní naše
„malá“ schola, která si nově dala jméno PLAMÍNEK. Přejeme hodně zdaru.
Farní ples – příprava
Chtěl bych poprosit všechny, kteří chtějí přispět na farní ples
něčím do tomboly, aby v rámci organizace dodali ceny do čtvrtka 17. 10.
2013 do 18:00. Tombolu můžete předávat někomu z organizačního týmu.
Pokud nemůžete tombolu předat do tohoto termínu fyzicky, dejte nám
vědět (též do určeného termínu), o co se jedná, abychom s cenou mohli
počítat a vlastní předání můžete učinit i v době konání plesu (ale
nejpozději do 21:30 hod). Dále prosíme ty, kteří budou mít čas a chuť
připravit něco dobrého (slaného i sladkého) k zakousnutí, jako
občerstvení na stůl pro hosty plesu, aby své chuti podlehli a něco na ples
připravili.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Za tým organizátorů plesu Míra Kašík.
Farní ples – výroční 5. farní ples se uskuteční 19. října od 19:30 v hostinci
U Vítků ve Zhoři. Podrobnosti najdete na plakátech, které jsou vyvěšeny
v jednotlivých obcích farnosti i na webových stránkách farnosti.
Podzimní svátky
Pátek 1. 11. 2013 Slavnost všech svatých – mše svatá v 17:15,
Sobota 2. 11. 2013 dušičky, památka všech zemřelých – mše svatá v 17:15
Neděle 3. 11. 2013 pobožnost na hřbitově ve 14:30.

Prázdninové ohlédnutí
Letní tábory
Letos poprvé nedošlo k rozdělení táborů podle věku dětí, ale podle
termínů. Tábory měly tedy stejné téma a děti byly věkově namíchané. Za
všechny se se svými zážitky podělil Vojta.
Letošní tábor se mi líbil. Téma bylo Cyril a Metoděj na Velké
Moravě, kam je pozval kníže Rastislav. Hráli jsme různé hry a také jsme se
něco vyrobili, třeba náramek nebo náhrdelník z vyřezané kůry, ale i další
věci. Také jsme se hodně naučili o Cyrilovi a Metodějovi, třeba o tom, že
Cyril zemřel v Římě nebo že společně našli ostatky svatého Klimenta,
papeže. Také bych za všechny rád pochválil kuchařky, které nám výborně
vařily a vedoucím, kteří se starali o program.
Vojta Frühbauer

2. Na stejných webových stránkách je možné nalézt ke stažení rozpis
četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v
měsíci na doplnění nepřečteného;
b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během
daného měsíce.
Každý si může číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: Český
ekumenický překlad - ČEP, Jeruzalémskou Bibli nebo jiné překlady.
Ve společném čtení se můžeme vzájemně podporovat vytrvalostí i
modlitbou. Čtením Bible si můžete odnést moudrost a sílu pro každý den.
Více o programu Vezmi a čti celou Bibli najdete v článku na
http://www.vezmiacti.cz/cetba-bible

Informace z diecéze

Panna Maria Růžencová

Vezmi a čti celou bibli
V rámci pastoračního projektu brněnské diecéze
Vezmi a čti byl v neděli 6. října 2013 slavnostně
zahájen dvouletý program "Vezmi a čti celou Bibli".
V tomto programu můžeme číst denně poměrně
krátkou část Bible (cca 3 kapitoly denně). Rozpis
četby je připraven na základě knížečky s názvem Světlem pro mé nohy je
tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku od pražského
biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost,
která by narušila dlouhé pasáže knih historických. A proto jsou
starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou
knihy mudroslovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky.
Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy napsané stejnému
adresátovi, aby vynikla jejich obsahová podobnost.
Zájemci si mohou prakticky vybrat z několika možností, jak Bibli číst:

Dne 7. 10. se slaví památka Panny
Marie Růžencové. Modlitba růžence je
osvědčenou a nejznámější modlitbou k
Panně Marii. Tato modlitba se ve své dnešní
podobě šířila po roce 1400 především
zásluhou dominikánů. Lze se ji modlit
individuálně nebo společně. Spočívá v
opakování
andělského
pozdravení
(„zdrávasu“) a v rozjímání o událostech z
Ježíšova života.
Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V.,
který zavedl svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této liturgické
památky bylo zavedeno v roce 1572 jako vzpomínka na vítězství nad
Turky v námořní bitvě u Lepanta, která proběhla 7. října 1571.

1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den objeví daný
biblický úryvek pro příslušný den.

Děkujeme za spolupráci při tvorbě zpravodaje. Další číslo plánujeme před
vánocemi.
(BMK)

www.pastorace.cz

