Co nás čeká
Poutní zájezd Klokoty, Svatá Hora u Příbrami

Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé...
Když je držíte za ruku, nespěchejte na ně, jděte jejich tempem, protože
vás chtějí vyléčit ze spěchu.
Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami. Dárky jsou záminkou,
abyste se jim nemuseli darovat. Vydejte se jim do rukou, protože mají
moudrost, kterou jste dávno ztratili…
Naslouchejte svým dětem, i když dospívají...
Velkou část zdi, kterou v těch dnech mezi vás stavějí, neskládají ze
svých cihel, ale z vašich. Nepožadujte od nich věci, které už sami neděláte.
Neutiskujte je omezeními, aniž byste jim ukázali cíl. Raději jim odhalte, co je
krásné, a získáte víc, než kdybyste poukazovali na nebezpečí možných pádů.
Netrapte se, jestli nebudou respektovat pravidla, podle kterých je
vychováváte. Ve skutečnosti by se třásly strachy, kdyby taková pravidla
neexistovala. Přestoupením si ověřují jejich pravost. Jindy tak chtějí naopak
vyvolat vaši výčitku, aby se přesvědčily, že je milujete. Někdy vás opustí s
bouchnutím dveří, ale i když je uvidíte mizet v dáli, jejich lodě jsou plně
naložené dary vašich dobrých slov, k nimž se při první bouři uchýlí.
Jste rozsévači, kteří na jejich pole sejí, ne ženci, kteří jejich úrodu sklízejí.
Svým dětem naslouchejte také, když dospějí...
S údivem zjistíte, že vás překonaly, že jejich loď zdolala všechny první
útesy a že před nimi zůstal ten nejnebezpečnější: vy. Budou je totiž volat cesty,
které neznáte, a slepě jim v nich budete bránit. Ale rostlina je od toho, aby
rodila, ne aby své plody schraňovala. Považujete své plány za větší, než jsou
plány Života? Nebraňte jim tedy.
Převzato z knížky Prorok větru
K tomu není co dodat. "Jenom": Veni, Sancte Spiritus. Požehnaný školní rok
2016/17.
P. Z. V.

Odjezd: v sobotu 17. září 2016 asi v 6:00
Klokoty – v 8:30 mše svatá, Svatá brána, prohlídka poutního místa
s průvodcem (asi 40 minut). Při přejezdu na cestě společný oběd.
Svatá Hora – prohlídka poutního místa, v 15:00 pobožnost k Božímu
milosrdenství, případně mše svatá.
Platba: po zájezdu, děti do 15 let zdarma.
Přihlásit se můžete v sakristii nejpozději do pátku 9. září 2016.

Náboženství
Přihlášky do náboženství ve školním roce 2016/2017 jsou k dispozici na stole
vzadu v kostele. Vyplněné přihlášky odevzdat do 10. září v sakristii.

Plamínek – malá schola
V současné době má sbor spoustu dětí, které zatím neumí číst. Práce je to
náročnější, ale s o to větší radostí a energií zpíváme. V září a říjnu zatím
nebudou zkoušky pravidelně, ale po předchozí domluvě. Postupem času,
bychom chtěli stanovit den a čas zkoušek. Nejbližší zpívání při mši svaté, které
nás čeká, jsou dožínky. Děkujeme všem za podporu a čas, který nám věnují.
Sbor Plamínek 

Ostatní události
25. září v 10 hodin u kaple sv. Václava V Nadějově poutní mše svatá. V neděli
ve Zhoři mše svatá nebude.
23. října v 10 hodin u kaple sv. Vendelína v Arnolci poutní mše svatá. Mše
svatá ve Zhoři v sobotu s nedělní platností.
1. listopadu Slavnost Všech svatých oslavíme večerní mší sv. v 17:15.
2. listopadu Dušičky – vzpomínka na všechny věrně zemřelé mše sv. v 17:15.
19. listopadu se uskuteční již 8. tradiční farní ples. Hudba Akord. Všichni jste
srdečně zváni. Tombolu je možné směřovat nejpozději do čtvrtka 17. 11. 2015
na faru, případně na organizátory (Radek M., Kája V., Míra K.). Děkujeme.

Ohlédnutí

Z rubriky „Tipy na výlety“ :)

Tábor v Ostrově nad Oslavou - Cesta do země zaslíbené

Tak rok se s rokem sešel a my máme zase po dovolené – škoda.
Nicméně i tentokrát bychom se s Vámi chtěli podělit o zážitky z místa, které
jsme na dovolené v Orlických horách navštívili. Tak už je to tak nějak
pravidlem, že v okolí kam jezdíme, vyhledáváme kromě přírodních,
technických a historických památek, také památky církevní a kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byla jasná volba. Kostel byl postaven
mezi lety 1723 a 1733. Ze zajímavosti z jeho budování je událost, kdy se
stavební mistr kostela Carl Antoni Reina 23. srpna 1728 zabil při pádu z lešení
a podle pověsti pak v kostele strašil, dokud nebyly zazděny dveře za oltářem.
Kostel má půdorys tvaru kříže. Je 48 metrů dlouhý a 19 metrů široký, vnitřní
výška činí 27 metrů, původní vnější výška měřená až ke špičkám věží byla 47
metrů. Zajímavá je severojižní orientace kostela. Díky tomuto netradičnímu
nasměrování dopadají na Boží hod vánoční sluneční paprsky v pravé poledne
přímo na svatostánek. (píšou v průvodci – my byli na letní dovolené)
Hlavním lákadlem poutníků a turistů však je příběh kostela, který
místní rozdělují na dva: příběh zkázy a příběh obnovy. Příběhem zkázy je
událost na konci druhé světové války, kdy 10. května 1945 kostel zasáhla
střela z pancéřové pěsti vojáka Rudé armády. Při následném požáru shořely
střechy kostela i věží, obě věžní schodiště, hodinový stroj a zvon. Příběhem
obnovy je pak „znovuzrození“ kostela Nanebevzetí Panny Marie, kdy se díky
rokytnickému faráři Josefu Suchárovi, začal kostel obnovovat až do dnešní
podoby, kde největší zajímavostí je monumentální skleněná střecha kostela.
Opravdu můžeme návštěvu kostela v Neratově jenom doporučit, je to
velký zážitek. A jen tak na okraj: Pod kostelem je dobrá hospoda. Dělají
výbornou svíčkovou, rizoto a meruňkové knedlíky. :)

V tomto roce jsme měli
velice zajímavé téma
tábora. Díky němu jsme
se vydali s Mojžíšem do
země zaslíbené. Tábor
byl po dlouhé době na
malé faře v Ostrově nad
Oslavou, kde slouží otec
František. I když je fara malá, všichni jsme se do ní vešli a tábor si užívali.
Společně s Mojžíšem si děti, prošli deseti egyptskými ranami, Rákosovým
mořem, ochutnali manu, dozvěděli se něco o desateru a nakonec došli do
země zaslíbené. Snad se všem tábor líbil tak, jak se líbil nám vedoucím, a příští
rok se těšíme na další společný týden.

Příměstský tábor ve Zhoři
Také letos se třídenního
příměstského tábora ve
Zhoři zúčastnilo 25 dětí
převážně předškolního
věku. Putovali jsme
s mudrci za hvězdou,
která nás vedla přes poušť až do Betléma k jesličkám. Tábor jsme zakončili mší
svatou.
Kromě vyrábění dárků a různých
pohybových her děti zabavilo i
nové pískoviště na farní zahradě.
Děkujeme našim manželům a
přátelům za pomoc s přípravou
farní zahrady a podporu při
organizaci tábora.
Děkujeme za modlitby za zdárný průběh obou táborů.

Kašíkovi a Matějíčkovi
Příští číslo plánujeme tradičně na období před vánočními svátky.

BMK

