
 
 
 

 „Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: ´Za koho mě lidé 
pokládají?´ Řekli mu: ´Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.´ Zeptal se jich: ´A za koho mě 
pokládáte vy?´ Petr mu odpověděl: ´Ty jsi Mesiáš!´ Tu je přísně napomenul, aby o něm nikomu neříkali. Potom je 
začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, 
že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu 
to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: ´Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na 
mysli věci božské, ale lidské.´“ (Mk 8,27-35)  

I my sami jsme někdy v roli Petra, který si Ježíše bere stranou, aby mu rozmlouval jeho plány. Člověk touží 
Ježíši rozmluvit jeho záměry, protože je často přesvědčen o tom, že jeho vlastní plány jsou správné, že on sám by 
nalezl lepší řešení událostí, v jejichž centru se ocitá. Je pro nás někdy příliš těžké přiznat, že Boží řešení jsou někdy 
možná pro nás nepochopitelná, ale vždy prozíravější a v konečném důsledku i pro nás prospěšnější, než bychom si 
často dokázali představit.  

Smrt blízkého člověka nás velmi často přivádí k těmto myšlenkám. I já jsem se v posledních dnech ocitl v 
této situaci. Rád bych Ježíši rozmluvil jeho plány jako kdysi Petr. Při smrti někoho blízkého nechápeme, proč právě 
tento člověk musel odejít, postrádáme ho a přejeme si, aby tu mohl být s námi i nadále. Vnímáme, kolik dobrého 
mohl ještě v životě vykonat, kolika lidem mohl být prospěšný. Přijde nám jako největší dobro, aby tento člověk 
mohl zůstat dále s námi na zemi. I Petr Ježíšovi rozmlouval, co se mělo stát, protože byl přesvědčen, že Ježíš má 
ještě vykonat mnoho dobrého na této zemi. Také ho měl rád a chtěl ho ušetřit utrpení. Až ve světle vzkříšení 
učedníci poznali, jak velkým darem pro svět bylo Ježíšovo vydání se na smrt, až tehdy si uvědomili, jaký význam 
jeho smrt měla. I my plně poznáme až na věčnosti, jaký význam měla smrt našeho spolubratra Jeronýma. I proto 
je i pro nás otázka: „A za koho mě pokládáte vy?“, se kterou se Ježíš obrací na své učedníky, stále aktuální. Je pro 
nás Ježíš skutečně Mesiášem, jak ho vyznal Petr, což v sobě ale nutně zahrnuje důvěru v Jeho vůli, nebo pouze 
chceme prosazovat svoji vůli, což je však degradací Ježíšova Božství?  

Buďme proto lidmi naděje a přijímejme každý den svého života jako dar.                                    P. Matěj 
 

Co nás čeká 
 

Dožínky - poděkování za úrodu proběhne dne 23. září 2012 při mši svaté v 8:30. Výzdoba kostela se uskuteční 
v sobotu 22. září od 15:00. S sebou vše, co se hodí na výzdobu :). 
 

Pouť v Nedějově - mše svatá ke cti svatého Václava bude 30. září 2012 v 9:00 u kaple sv. Václava v Nadějově. Ve 
Zhoři bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 29. září v 18:00. 
 

Náboženství - výuka náboženství v tomto školním roce začne ve středu 3. října 2012. 
 

Zájezd - dne 6. 10. 2012 vás zveme na pouť do Milevska a do Lomec u Vodňan. Odjezd autobusu ze Zhoře bude v 
7 hodin. Program: v 10 hod. mše sv. v klášterní bazilice v Milevsku, pak pojedeme na mariánské poutní místo 
Lomec. Familiárně též nazýván Lomeček. Podle času navštívíme také farnosti a kostely o. Mikuláše. 
 

Pouť v Arnolci - mše svatá ke cti svatého Vendelína bude 21. října 2012 v 9:00 u kaple v Arnolci. Nedělní mše sv. 
ve Zhoři nebude. Mše svatá v kostele s nedělní platností bude v sobotu 29. září v 18:00. 
 

Podzimní svátky -  Slavnost všech svatých 1. 11. 2012 i dušičky, památka všech zemřelých 2. 11. 2012 proběhnou 
tak, jak je zvykem. 
 

Farní ples - tradiční podzimní farní ples (letos už 4.) se bude konat 10. listopadu od 19:30 se skupinou Magdaléna. 
Podrobnosti najdete na plakátě, který bude včas vyvěšen na webu farnosti i v jednotlivých obcích farnosti. 
 

Živý růženec - stále je možné se zapisovat vzadu v kostele do modlitby živého růžence. 



Prázdninové ohlednutí 
Letní tábory - o letošních prázdninách jsme byli na farním táboře. Konal se v Heralticích u Třebíče. Téma 
celotáborové hry bylo – INDIÁNI. Měli jsme za úkol hledat střípky s různými znaky, které symbolizovaly např. 
přátelství, lásku, odvahu a jiné. Učili jsme se tak, jak by se správný indián měl chovat. Hráli jsme také různé hry, 
vyrobili jsme si různé indiánské věci – oblečení, čelenku, lapač snů a naučili jsme se indiánskou hymnu. Poznali 
jsme také Pannu Marii Guadalupskou, kterou indiáni uctívají. Na táboře s námi byli vedoucí, kteří byli našimi 
indiáni a celou hrou nás prováděli a skvěle se o nás starali. Nesmíme zapomenout na naše kuchařky, které nám 
výborně vařily. V týdnu nás navštívil i o. Matěj, který pro nás sloužil na zahradě pod širým nebem mši svatou. 
Všem patří velký dík za pěkně strávený týden.                                                                                              Domča a Verča 
 

Téma druhého tábora pro starší děti bylo inspirováno televizní soutěží „Hry bez hranic“. Každý den poznávali 
jednu diecézi formou různých úkolů, soutěží a her. Zkuste si třeba navléknout tkaničky do bot pomocí 
kombinaček, najíst se s rukou svázanou se sousedem nebo se 10x zatočit a pak donést v panáku co nejvíc vody. 
Nechyběla ani noční bojovka a ve chvílích volna si mohli vyrobit různé šperky z korálků. Při závěrečném 
vyhodnocení byli všichni odměněni sladkými koláči a pozorností na památku.                                                Maruška 
 

Setkání mládeže ve Žďáře - Dát Bohu šanci nás oslovit  
Setkání proběhlo 14.-19.srpna ve Žďáře nad Sázavou. Z celé republiky se sem sjelo a sešlo přes 5000 

mladých lidí, aby se setkali s Bohem. Kdo by očekával nějakou masovou anonymní tlačenici, tak by byl daleko od 
pravdy, Bůh se podle svědectví účastníků dotýkal každého osobně, velkou část programu bylo totiž možno trávit 
v menších skupinkách při odpoledním programu aktivit, přednášek, diskuzí a koncertů. Chtěli bychom se podělit 
dojmy některých účastníků z naší farnosti: 

„Líbilo se mi množství mladých rozjásaných a usměvavých lidí, příjemní pořadatelé, skvělá organizace, 
výborné jídlo, Johnnyservis, nádherné koncerty i 
zajímavé přednášky a katecheze. Nikdy nezapomenu 
na noční vigilii, svědectví Marušky – mladé slečny na 
vozíčku a na všechen ten úžasně prožitej čas ve 
Žďáře.“ (Anežka) 

„Na setkání se mi líbily hudební sbory, které 
hrály během programu i při mších. Protože na mše 
přijížděli i biskupové (což se mi líbilo, že to byla 
příležitost je vidět a slyšet naživo), byly mše opravdu 
netradiční a krásné. Nejvíc jsem si do duchovního 
života odnesl z katechezí a přednášek. Po programu 
byl každý den volný čas, tak jsme ho mohli trávit 
s kamarády. Setkání se mi moc líbilo a příště pojedu zase! :)“ (Venda) 

„Na rozdíl od minulých setkání jsem se na tomto rozhodla pomoci s organizací a byla jsem v přípravném 
týmu liturgie, kde jsme připravovali texty modliteb, organizaci spojenou se mší a informace kněžím. Na samotném 
setkání mě oslovila hlavně ochota mladých dát svůj čas Bohu, ochota opustit své představy, ochota nehrát si jen 
na vlastním písečku zamotaný do přemýšlení jen o sobě ale vydat se potkávat druhé a třeba i jim sloužit, ochota 
zamyslet se nad sebou – nejen si říkat, no jo, asi by to možná mohlo být v mém životě a ve vztahu s Bohem jinak – 
ale že dokázali dát šanci Ježíši, aby je oslovil, aby se jich dotknul, aby jim dal nejen impulz, ale taky sílu měnit sebe 
a věci kolem sebe.“ (Lída) 

Chtěla bych nejenom nás mladé povzbudit, nebojte se, odvažte se! Vyhledávejte setkávání a akce křesťanů 
a dejte Ježíši šanci vás zahrnout svou láskou, dary a milostí. Nebojte se poznat církev jinak a nechat se Bohem 
překvapit. 

Kdo by se chtěl podívat na archiv programu, případně na další video, fotky nebo komentáře ze Setkání, tak 
jsou na internetu v archivu TV NOE, Na ČT Cesty víry je sestřih nazvaný „Spolu“, seznam všech zpráv a přenosů o 
proběhnutém setkání je na https://zdar2012.signaly.cz/1109/informace-o-celostatni-setkani-mladeze             lmv 
 

Závěrem 
Děkujeme všem, kdo zpestřil zpravodaj svým příspěvkem a stále platí výzva: pište, pište :) ať už o tom, co pěkného 
nebo zajímavého jste viděli, slyšeli, navštívili nebo i o teprve připravovaných akcích.   Další číslo zpravodaje 
plánujeme před vánocemi.                                                                                                                                                BMK 


