Kříž a hrob nemají poslední slovo...
"Bože, proč…?!" Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát
jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že
přes veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží, že nám
nikdo nerozumí… A nemuselo se jednat o velké těžkosti nebo nějaké neštěstí,
vždyť někdy stačí křivý pohled, necitlivé slovo, málo nadšení pro to, co se nám
zdá důležité, abychom měli pocit, že se všechno hroutí, že o nás nikdo nestojí,
ani lidé, ani Bůh…
„Bože, proč?“ I v Bibli se tato otázka mockrát vyskytuje, i muži a ženy,
kteří zakusili velké Boží činy ve svém životě, znají
chvíle prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života a
Božího mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž volají o
pomoc, neodpovídá.
„Bože, proč?“ Jak rádi bychom měli odpověď
na tuto otázku, jak bychom si mnohokrát přáli,
abychom se takto vůbec ptát nemuseli? Místo toho
však máme před sebou Ježíše – toho, který
učedníkům postupně odhaloval svůj jedinečný vztah k
Otci – jak umírá potupnou smrtí zločince na kříži a ve
smrtelném zápase volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ Asi nikdy nepronikneme do tajemství
tohoto zvolání, které naznačuje, že v Ježíši Bůh sám vstoupil do hrůzy
zkušenosti naprosté beznaděje, opuštěnosti a zbytečnosti všeho.
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Bůh neodstranil tuto
otázku, budou chvíle, kdy s ní budeme tvrdě konfrontováni a nenajdeme
žádnou hotovou odpověď – kromě velikonočního poselství, že kříž a hrob
nemají poslední slovo, že ten, který na sebe vzal úděl člověka se vším všudy
včetně totální opuštěnosti Bohem i lidmi, nezůstal v moci smrti, že ho Bůh
vzkřísil! Ano, velikonoční události nás naplňují důvěrou, že Bůh, i když
nejedná podle našich představ, nemlčí k lidskému proč! To je i pro mě osobně

ve službě kněze, kde se mě někdy silně dotýkají hrůzy všeho možného zla a
utrpení, zdroj síly a naděje!
K životu z víry a naděje vám ze srdce žehnám.
P.Z.V., farář

Svátost smíření

VELIKONOCE 2019 VE FARNOSTI ZHOŘ
5. 4. 2019 Zpovídá P. Zdeněk po mši (P. Bohdan vždy přede mší)
12. 4. 2019 Zpovídá P. Zdeněk

16:00 – 17:15

13. 4. 2019 Zpovídá P. Zdeněk a cizí zpovědník

8:30 – 10:00

14. 4. 2019
18. 4. 2019
19. 4. 2019
19. 4. 2019
20. 4. 2019
21. 4. 2019
22. 4. 2019

KVĚTNÁ NEDĚLE mše svatá
žehnání ratolestí
ZELENÝ ČTVRTEK mše svatá
na památku Ježíšovy Poslední večeře
VELKÝ PÁTEK obřady Velkého pátku
KŘÍŽOVÁ CESTA u hájenky
BÍLÁ SOBOTA
vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
mše svatá, žehnání pokrmů
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ mše svatá

09:15
17:15
16:30
20:00
18:30
09:15
09:15

DALŠÍ UDÁLOSTI 2019 VE FARNOSTI ZHOŘ
6. 4. 2019 Od 14:00 příprava prodejního trhu
Od 10:15 tradiční prodejní trh s prodejem výrobků,
7. 4. 2019
dekorace a od 14:30 kavárna. Ve 14:00 Křížová cesta
5. 5. 2019 Pouť ke cti sv. Floriána v Nadějově
19. 5. 2019 Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Stáji
23. 6. 2019 Slavnost Těla a Krve Páně
14. 7. 2019 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři
22. - 26. 7. 2019 Letní tábor v Nové Říši (přihlášky u Marcely Vackové)
29. 9. 2019 Pouť ke cti sv. Václava v Nadějově
20. 10. 2019 Pouť ke cti sv. Vendelína v Arnolci
Přejeme radostné prožití svátků velikonočních. Další číslo vyjde před vánoci.
BMK

