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Markéta � 6/2005 
 

Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři 
mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 

 
 

1.1.1.1. Něco končí a něco začíná 
 
Milí farníci, 

končí školní rok a budou prázdniny. Myslím, že je dobré 
zvláště pro děti, žáky a studenty poohlédnout se za 
uplynulým školním rokem a zhodnotit svoji snahu, úspěchy 
i neúspěchy. Za úspěchy    a pěkné vysvědčení patří na 
prvním místě vděčnost Pánu Bohu za vše, čím nás 
obdaroval, a potom samozřejmě je třeba poděkovat těm, 
kteří nám pomáhají – „učí nás moudrými býti“ – učitelům, 
rodičům ….  

Je třeba se také těšit z krásných výsledků. Pokud jsou i 
neúspěchy  a třeba i zklamání z ne moc ideálního 
vysvědčení, pak je to výzva k budoucí větší snaze a píli. 
Ovšem nesmíme nad nikým lámat hůl a hlavně není 
správné vyhrožovat! Spíše povzbudit a snažit se pomoci, 
aby to mohlo být příště lepší. 

Využijme času prázdnin tak, abychom si zase byli blíž, 
aby rodiče s dětmi zažili něco, co je více sjednotí a zkvalitní 
jejich rodinné vztahy! Čas prázdnin je jistě také dobou, 
kterou využijeme k tomu, aby se udělalo to, na co během 
roku není čas. 

Nezapomeňme na modlitbu, z které máme denně 
čerpat sílu             a světlo pro prožívání každého dne. 
Nedělejme si volno od kostela, od modlitby, od Pána Boha, 
hodně bychom tím ztratili! Ať Vám Pán na přímluvu Panny 
Marie žehná a chrání Vás po celou dobu prázdnin! 

 
 

2.2.2.2. Poohlédnutí 
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Od Velikonoc jsme prožili mnoho zajímavých 

okamžiků. Hlavně měsíc květen byl bohatý na velké a 
významné liturgické svátky, jako Seslání Ducha svatého, 
Slavnost Nejsvětější Trojice, při které bylo v naší farnosti 
také první svaté přijímání, Slavnost Nejsvětějšího Těla a 
Krve Páně. Jsou to svátky, které nám mají vnitřně hodně co 
dát, ale musíme se učit tyto události dobře prožívat, 
abychom měli v životě radost. Zde chci poděkovat všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na kráse a důstojnosti těchto 
svátků. 

Prožili jsme také poutní mše svaté v Nadějově a ve 
Stáji.  

Letošní Velikonoce byly poznamenány úmrtím Svatého 
otce Jana Pavla II, který se po šestadvacetiletém pontifikátu 
v předvečer neděle Božího milosrdenství (2. neděle 
velikonoční) odebral ke svému nebeskému Otci, jak to 
vyjádřil i arcibiskup, který ohlásil papežovu smrt 
shromážděnému lidu na náměstí sv. Petra ve 21:40 hod. 
Tato událost námi a celým světem pohnula, ale zároveň nás 
naplnila naději a vděčností Bohu za tak úžasně plodný 
papežův život  ve službě Kristovu evangeliu. Myslím, že 
jeho život i umírání bylo velikým a velmi účinným hlásáním, 
které oslovilo nejen věřící lid, ale celý svět. Děkujme Pánu 
za tento veliký příklad vytrvalé        a neochvějné služby 
Bohu a bližnímu a čerpejme z toho povzbuzení pro svůj 
každodenní život.  

Velikou události byla 19. dubna 2005 volba nového 
papeže Josefa kard. Ratzingera, který si zvolil jméno 
Benedikt XVI. Je to zase veliký dar Ježíšova Srdce celé 
církvi a každému z nás. Modleme se za něj, nesme ho 
svými modlitbami a oběťmi, o které úpěnlivě prosil hned při 
prvním pozdravu shromážděného lidu bezprostředně po 
volbě. 

Děkuji Bohu, že mi dopřál být při těchto událostech 
v Římě. 

Také jsme měli možnost (asi 55 farníků) navštívit 
klášter v Praze na Strahově, kde jsme u hrobu sv. Norberta 
slavili mši svatou a prohlédli si celý klášter. Prožívali jsme 
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to v rámci Roku Eucharistie a Roku farnosti. Procházka 
Prahou a Petřínem byla sice náročná, ale myslím, že se nám 
ten den celkově vydařil. 

3.3.3.3. Poděkování za brigády 
 
Mám velikou radost z toho, že jsme společně díky farní 

radě a díky všem, kteří se účastnili brigád udělali hodně 
práce okolo našeho kostela a farní budovy. Doufejme, že to 
bude mít svůj smysl a že to pomůže k odstranění vlhkosti 
(alespoň částečně) jak kostela, tak fary.  Myslím, že Vaše 
snaha, ochota něco pro kostel udělat, je vyjádřením i Vaší 
víry, vždyť svatý Jakub píše, že víra se projevuje skutky (viz. 
Jak 2,14 - 26). Děkuji všem!  

 

4.4.4.4. Poděkování za uplynulý školní rok 
 
Ve čtvrtek 30. června 2005 bude v 17:00 mše svatá 

na poděkování za uplynulý školní rok. Jsou zváni 
samozřejmě všichni školáci          a studenti. Na konci mše 
svaté bude výstav Nejsvětější svátosti, při kterém 
zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme tebe…“. Pokud 
bude hezké počasí, posedíme pak na farní zahradě. 
Přineste si s sebou špekáčky na opékání! Zahájíme tak čas 
prázdnin. 

5.5.5.5. Pouť v našem farním kostele 
 
V neděli 17. července 2005 budeme prožívat poutní 

slavnost         sv. Markéty. Mše svaté budou v 8:30 a 
11:00.  

Slavnou mši v 11:00 bude sloužit strahovský opat 
Michael Josef Pojezdný, O.Praem., který přislíbil účast, 
pokud mu v tom něco vážného nezabrání. Chtěl bych 
zdůraznit, že to hlavní na pouti je právě poutní mše svatá. 
To ostatní (kolotoče, stánky,…) nějak k pouti patří, ale není 
to zaměnitelné s bohoslužbou. Na pouti nebyl ten, kdo si 
něco koupil u stánku, nebo byl na kolotoči, ale ten, kdo byl 
na mši svaté a pak může prožít i to ostatní. I zde platí: 
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„Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to 
ostatní vám bude přidáno!“  

6.6.6.6. Náboženství a příprava na první sv. přijímání 
 
Už nyní upozorňuji na to, že v srpnu se budou 

vyplňovat přihlášky na náboženství, aby se pak mohly 
domluvit podmínky vyučování s vedením školy! 

Příprava k prvnímu sv. přijímání bude probíhat u děti, 
které budou navštěvovat třetí třídu. Prosím rodiče, aby dbali 
na pravidelné navštěvování bohoslužeb s dětmi, které se 
budou připravovat k první svaté zpovědi a prvnímu sv. 
přijímání! 

Každý katolický křesťan má od 7 let věku pravidelně 
navštěvovat nedělní bohoslužbu, pokud mu v tom nebrání 
vážné důvody (např. nemoc, zaměstnání – směny…). Za 
vážný důvod se nepovažuje zaspávání, fotbal, lenost nebo 
další nedůležité aktivity! Třetí přikázání Desatera jasně říká: 
„Pamatuj na to, abys světil sváteční den!“  

 
 

7.7.7.7. Zájezd do Assisi 
 
V Jihlavě u sv. Jakuba se připravuje poutní zájezd do 

Assisi a okolí ve dnech od soboty 10. září do středy 14. září 
2005 s cestovní kanceláří Via Petrov. Předpokládaná cena 6 
300 Kč. Tři noci se bude spát v blízkosti Assisi a jednu noc 
na zpáteční cestě v hotelu na břehu moře jižně od Benátek. 
Zájemci se mohou hlásit u mne nebo přímo na faře u sv. 
Jakuba v Jihlavě. 

8.8.8.8. Živý růženec 
 
Jak víme, Svatý otec Jan Pavel II rozšířil modlitbu 

růžence o pět desátků, které vystihují tajemství Ježíšova 
veřejného působení. Bylo by dobré, aby se rozšířilo také 
růžencové společenství v naší farnosti. Do října tohoto roku 
se mohou v sakristii přihlásit další zájemci, kteří by se 
zapojili do již fungujícího „živého růžence“ v naši farnosti. 
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Vzadu v kostele na vývěsce by se pak rozpis desátků rozšířil 
jak o nová tajemství růžence Světla, tak o nová jména těch, 
kteří se přihlásí do růžencového společenství.  

9.9.9.9. Novokněží 
 
Měsíc červen je významný tím, že jsou svěcení noví 

kněží a jáhni. Mysleme na ně v modlitbách, aby svou 
službu, která jim byla  nebo bude svěřená vzkládáním 
rukou biskupa, dobře naplňovali a horlivě se snažili žít 
podle toho povolání, kterého se jim dostalo od Dobrého 
Pastýře Krista!   

 
 
 
Přeji všem pěkné prázdniny a vydařenou dovolenou! 
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