
 
 
 

Opět slavíme Velikonoce… 
 

Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia: „Proč 

hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“ 

Kdyby tato věta nebyla pravdivá, byli 

bychom, my křesťané, ubožáci. Celé 

lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, že 

moc zla smí mít konečné slovo nad 

dobrem. Že pravda nakonec prohrává. 

Že mocní světa se mohou beztrestně 

radovat z násilí a útlaku, kterého se 

dopouštějí na svých poddaných. Že 

zloba nakonec zvítězí nad láskou. 

Avšak život Kristův nekončí Velkým 

pátkem. Je tu velikonoční ráno, je tu 

záře prázdného hrobu. 

                                                                                                                                                  

Slavme, milí přátelé, Kristovo Vzkříšení 

s radostnou vírou, že jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.  

 

K životu z víry a naděje vám ze srdce žehnám. 

P. Zdeněk Veith, farář 

Co nás čeká 
 

Prodejní trh  

V neděli 22. 3. od 10:15 hod. do 11:15 hod. (po mši sv.) proběhne na 

faře ve Zhoři prodejní trh. Poté odpoledne od 15:30 bude křížová 

cesta, po ní od 16:00 do 17:00 h proběhne opět prodejní trh + kavárna. 
 

Prosíme, abyste se také zapojili - buď věnováním některých svých 

výrobků nebo upečením buchet nebo jiných dobrot a donesli je v 

neděli přede mší sv. (8:45 - 9:10 h) na faru. 
 

Peněžní dary budou použity na projekt Adopce na dálku, pro Perlu z 

Paraguaye. 
 

Na všechny akce jste srdečně zváni. (datum vydání zpravodaje 20.3.2015) 

 

Setkání s biskupem 

Mladí, kteří 28. března v sobotu před Květnou nedělí chtějí jet 

autobusem do Brna na setkání s biskupem, ať se v týdnu přihlásí 

v sakristii.   

 

Mše svaté o velikonočních svátcích 

2. dubna 2015 Zelený čtvrtek, mše svatá v 17:15 hod. 

3. dubna 2015 Velký pátek, obřady v 17:15 hod. 

4. dubna 2015 Bílá sobota, mše svatá v 18:30 hod. 

5. dubna 2015 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 9:15 hod. 

6. dubna 2015 Velikonoční pondělí, mše svatá v 9:15 hod. 

 

V pátek 3. dubna se uskuteční křížová cesta u hájenky ve 20:00 hod. 

 



Poutě ve farnosti 

3. května 2015 v 9:30 oslavíme v Nadějově poutní mši svatou ke cti 

svatého Floriána. 
 

Ve Stáji oslavíme poutní mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuckého 

17. května v 9:30. 
 

Pro ty, kteří se nezúčastní poutí, bude vždy v sobotu mše svatá s 

nedělní platností v kostele ve Zhoři. Tedy 2. a 16. 5. (čas bude 

upřesněn). 

 

Letní tábor 

Budeš mít o prázdninách volno? 

Zúčastni se tábora. Co tě čeká? Hry, sport, 

vyrábění, zpívání, výlety, společná modlitba, ….  

Pravděpodobný termín: 28. července - 1. srpna 

2015 (1. - 7. třída) 

Místo: fara Heraltice 

Těšíme se. Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí 

 

Ohlédnutí 
Návštěva Říčan u Prahy 

Dne 11. 3. 2015 jsme vyrazili na pravidelnou lékařskou kontrolu 

do Prahy. A vzhledem k tomu, že téměř při cestě se nachází město 

Říčany, tak jsme se rozhodli, že se zastavíme na kafe u „starého 

známého“. Tím „starým známým“ je P. Matěj, kterého jsme vlastě půl 

roku neviděli. Zastavili jsme na hezky upraveném náměstí v Říčanech 

před neméně hezky upravenou farou. Zvoním na zvonek, nevím, jestli 

mám zvonit na kněze nebo kaplana, zvoním na oba, ať celá fara ví, že 

přijela návštěva. Nikdo neotvírá, krčím rameny, abych Marušce do 

auta naznačil, že jsem se opravdu snažil. Říkám si, návštěva byla 

domluvená, že by na nás Matěj zapomněl? Tu se najednou otevírají 

vrata farské zahrady. Vychází 

pán, kterého mám v plánu se 

zeptat, jestli nezná P. Matěje a 

neví, jestli je doma. P. Matěje 

zná a doma je, je to totiž on. 

Ano, nepoznal jsem ho (viz foto), 

půl roku je půl roku, za tu dobu 

prostě vousy povyrostou :).   

Takže jsme byli pozváni 

dál na tu kávu a domácí zákusky, 

alespoň vedle v cukrárně prý 

říkali, že jsou domácí. Popovídali 

jsme si, Matěj nás provedl 

opravdu pěknou farou a neméně 

pěknou farní zahradou, farní 

stodolou a farním gril koutkem. P. Matěj má se svým kolegou na 

starosti 6 farností z okolí a jak sám říkal v neděli stíhá mše svatá mši 

svatou. Nicméně se v Říčanech cítí dobře (je tam průměrně o 4 stupně 

větší teplo než ve Zhoři) a všechny pozdravuje a vzkazuje, kdo bude 

mít cestu, že ho může určitě navštívit – ne tedy všichni najednou :-). 

Kašíkovi, Zhoř 

 

 
 

Přejeme radostné a klidné prožití velikonočních svátků. Další číslo 

plánujeme před prázdninami. 

                                                                                                     BMK 


