Všem věřícím i kolísajícím ve víře přeji radostné prožití svátku Ježíšova
i našeho vítězství na smrtí a hříchem.
Žehnám k radostnému životu z víry.
P. Zdeněk

Co nás čeká
NEBOJTE SE!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

Mše svaté o velikonočních svátcích

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil
a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání
řekl apoštolům a ženám:
„Nebojte se!“.
Tato slova potřebujeme v dnešní době
možná více, než kdy jindy.
Věřte, že existuje ten,
kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče
od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.

Poutě ve farnosti

A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova:
„Nebojte se!“.
(Podle Jana Pavla II.)

Volby do pastorační rady
První volby do pastorační rady farnosti proběhly v týdnu od 13. do
20. března 2016. Po sečtení všech hlasů budou výsledky zveřejněny na
webových stránkách naší farnosti a také vyhlášeny v neděli 27. března
po mši svaté.
Noc kostelů
Akce Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 10. června 2016. Motto
zní: Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude. Seznam
otevřených kostelů a další informace naleznete na webových
stránkách http://www.nockostelu.cz/.
Zda se připojí i naše farnost rozhodne pastorační rada.
Letní tábor
Velký (1. - 8. třída) pravděpodobně 8. - 12. července 2016.
Malý (3 – 7 let, mladší s doprovodem) přelom července a srpna.
Přesné termíny a místo konání bude upřesněno na
letácích a webových stránkách farnosti.
Těšíme se. Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí
Světový den mládeže v Krakově
Od 20. do 31. července 2016 se v polském Krakově koná Světový den
mládeže, při kterém se setkají mladí celého světa s papežem
Františkem.
Motto setkání: „Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5,7)
Doporučený věk: od 16 let do 30 let

K účasti vyzývá i biskup Vojtěch: Milí mladí
přátelé, těším se na společně prožité chvíle
během červencové setkání s papežem
Františkem v Krakově.
Termíny:
20. - 25. července – Dny v diecézi - budou
zajišťovat Diecézní centra pro mládež z
jednotlivých našich diecézí v různých polských
diecézích
25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově
Cena:
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč.
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč.
Ceny zahrnují stravování, ubytování, MHD i dopravu. Tyto ceny platí
při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. Od 1. 5. bude účastník platit
o 400 Kč více.
Více informací naleznete na webových stránkách
(https://krakov2016.signaly.cz/).

Ohlédnutí
Misijní trh
Děkujeme všem za spolupráci při výrobě, organizaci a samotném
prodeji na Misijním jarmarku. Prodejem jsme pro Perlu získali 19 156,Děkujeme.

Přejeme radostné a klidné prožití velikonočních svátků. Další číslo
vyjde příležitostně.
BMK

