svoji stranu. Chce nám ublížit tak, abychom do nebe nedošli. Chce
zničit naši věčnost. A to platí ve školním roce i o prázdninách. Naším
nejlepším ochráncem a Pastýřem je Ježíš. Kdo od něho utíká, přes
školní rok nebo i o prázdninách, je v ohrožení.

Od Ježíše neodpočívej ani o prázdninách!
Začalo nám dlouho očekávané období roku – doba prázdnin. Je to
doba odpočinku. Od čeho všeho budeme o prázdninách odpočívat? Od
školy, známek, poznámek, učitelů, domácích úkolů, kroužků, brzkého
ranního vstávání…? Od Ježíše také? NE! Od Ježíše neodpočíváme ani o
prázdninách. Proč?

Když ovečka uteče od pastýře, je v ohrožení (vlk, lev). V 1. listě sv.
apoštola Petra čteme: „Buďte střízliví a
bděte, protože váš protivník ďábel jako
řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout. Postavte se proti němu, silní
vírou. Víte přece, že vaši bratři po
celém světě musejí také tak
trpět.“ A ďábel je horší než lev,
protože když lev někoho roztrhá,
tak jestli ten člověk měl čistou
duši, tak ta duše půjde k Bohu
do nebe. Ďábel hodně slibuje, nabízí… A hlupák mu naletí…! Ďábel
nechce zničit naše tělo. On chce zničit naši duši. Chce nás dostat na

Přeji vám, ať si o prázdninách krásně odpočinete - od školy, známek,
poznámek, učitelů, domácích úkolů, kroužků, brzkého ranního
vstávání… Ale od Ježíše neodpočívejte. Celé prázdniny prožijte v jeho
blízkosti, ať vás chrání.
Přeji vám, ať prázdniny prožijete bez úrazu na těle i na duši…
P. Zdeněk

Co nás čeká
Pouť ve farním kostele svaté Markéty ve Zhoři
Letos oslavíme hlavní pouť naší farnosti v neděli 12. července 2015
Mše svaté budou následovně:
v 8:30 mše svatá, celebruje P. Zdeněk Veith,
v 10:30 hlavní poutní mše, celebruje P. Zdeněk Veith.
Ve 14:00 Te Deum a svátostné požehnání.
Letní tábory
• 22. – 24. července 2015 (pro děti od 3 let) na
faře ve Zhoři, jen přes den. Zakončení společným
opékáním buřtů s rodiči.
• 31. července - 1. srpna 2015 (1. - 7. třída) na faře v Heralticích.

Na tábor v Heralticích je několik míst volných. Zájemci se mohou ještě
přihlásit do konce června. Přihlášku najdete na stránkách farnosti
www.farnost-zhor.cz.
Prosíme o modlitby za zdárný průběh obou táborů. Děkujeme.
Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí

Ohlédnutí
Prodejní trh
Letos na jaře proběhl 6. misijní trh, při kterém se vybralo krásných
18 856,- Kč. Peníze se posílají Milosrdným sestrám III. řádu sv.
Františka v Opavě, které působí v misii v Paraguaji a které je předají
Perle.
Všem, kdo se jakkoliv zapojil, patří veliký dík. Zvláště manželům
Mutlovým, kteří se starají o veškerou komunikaci a náležitosti, které
jsou s adopcí na dálku spojené.
Noc kostelů
29. května 2015 se v naší farnosti poprvé uskutečnila akce Noc kostelů.
Uvádíme několik postřehů z návštěvní knihy.
Noc kostelů je zde poprvé,
program se nám líbil,
výklad byl zajímavý a
doufáme, že se to bude
opakovat. Překvapilo nás,
že je tady takových
vzácných památek. Líbí se
nám i květinová výzdoba.

Děkujeme za příjemný
večer.
Tato akce byla velmi
pěkná a poučná.
Moc, moc děkuji za tak
krásné odpoledne a
podvečer. Díky a na
shledanou za rok.
Moc se nám to líbilo.
Děkujeme za příjemný
večer. Dozvěděli jsme se
spoustu nového našem
kostele. Výborně
připravený program i
zábava pro děti. Chtěli
bychom pochválit všechny
přednášející, účinkující i
obsluhu u občerstvení.

Přejeme pohodové prázdniny. Další číslo plánujeme na podzim. BMK

