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Markéta � 2/2005 
 

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. Postní doba a Velikonoce 

Milí farníci, 
 

prožíváme postní dobu, která je přípravou na Velikonoce. Opět 
jsme vyzývání k obrácení, ke smíření s  Bohem i mezi sebou 
navzájem, k hlubšímu životu s Bohem a zároveň to má mít vliv 
i na naše chování ke svým bližním. Postní doba není dobou 
smutku, zamračenosti, uzavřenosti, ale naopak je dobou 
vnitřní radosti, ochoty k službě druhým, otevřenosti vůči těm, 
kteří nám chtějí něco říct, svěřit se, potřebují náš čas a naši 
pomoc. Ježíš sám říká: „A když se postíte, nedělejte ztrápený 
obličej jako pokrytci. Ti už svou odplatu dostali. Když se však 
postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval 
lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj 
Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. (Mt 6,16 – 18) 
Jeden profesor nám říkal, že postní doba je „karnevalem 
duše“. Naše nitro – srdce si má přijít na své. Naše duše má 
jásat v Bohu, máme jí dopřát setkání s Bohem v modlitbě, ve 
svátostech, v Písmu svatém…. Možná je dobré si položit 
v těchto dnech otázku: „Čím sytím svou duši? Co ji nabízím 
k obživě?“ Měly by to být věci hodnotné, které nás zušlechťují 
a vedou k pravdivějšímu životu s Bohem a s těmi, kteří nás 
obklopují. Televize, literatura, internet, hudba… všechno jsou 
to dary, které nám mohou zprostředkovat mnoho dobrého, 
pokud si ovšem dokážeme správně vybrat. Mohou nám však 
hodně uškodit, pokud jsme neukáznění a  nekritičtí! 
V poslední době můžeme vnímat vliv televize na děti a  
mládež, na jejich chování. Ve školách vzrůstá agresivita. 
Pedagogové si nevědí rady s tímto jevem. Ve zprávách slyšíme, 
jak kamarád zabije svého kamaráda. Nemůžeme se ani moc 
divit, vždyť děti jsou často odmala živeny      a vnitřně 
devastovány agresivními pořady, které jsou často označovány 
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jako pohádky, jako něco neškodného. Zkusme se nad tímto 
problémem zamyslet! Jak to je  u  nás doma s televizi? Kolik 
času u ní strávíme? Co sledujeme? Na co se dětem dovolíme 
dívat?  
Nedovolme, abychom se stali otroky televize, počítače, 
internetu, mobilů…! Nezaměňujme prostředky za cíl! Tyto 
prostředky nám mohou dobře posloužit, ale musíme si je 
„ochočit“ a podmanit, být nad nimi pány. Využijme postní 
dobu k  zušlechtění svého vnitřního života, ke ztišení a vnitřní 
obnově! Věnujme více času Bohu! Velikonoce jsou největšími 
svátky křesťanů. Radujme se z Ježíšova vítězství nad ďáblem, 
hříchem a smrtí! Radujme se spolu s jeho Matkou a učedníky, 
protože Ježíš žije a tento život nám dává v hojnosti! 
Nenechme si tuto velikonoční radost nikým ani ničím vzít, ale 
naplno ji prožívejme a předávejme dál! 
 

2.2.2.2. Pořad velikonočních bohoslužeb 

Květná neděle v 8:30 – připomínka Ježíšova vjezdu do 
Jeruzaléma. Na začátku mše sv. se budou žehnat ratolesti, 
které poneseme v průvodu. Čtou se pašije podle Matouše. 
Zelený čtvrtek v 17:15 – mše sv. na památku Večeře Páně  
a po ní adorace – noční bdění. 
Velký pátek v 17:15 – velkopáteční obřady.  
Čtou se pašije podle Jana. 
Bílá sobota ve 20:00 – velikonoční vigilie. 
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční v 8:30,  
na konci mše bude žehnání pokrmů. 
Velikonoční pondělí v 8:30, Arnolec v 11:00 
 

*Velikonoční třídenní (triduum) začíná večer na Zelený 
čtvrtek, když se slaví mše na památku Večeře Páně. Dopoledne 
biskup ve své katedrále spolu s  kněžími světí oleje a kněží 
obnovují své kněžské závazky. Je to den, kdy Ježíš ustanovil 
dvě svátosti – kněžství a Eucharistii. 
*Velký pátek je den přísného postu. Jde o půst 
zdrženlivosti od masa, který se týká všech od dovršeného 14. 
roku věku. Půst  újmy (tzn. jen jednou za den se najíst do 
sytosti) se týká všech, kteří dovršili 18. rok věku až do 
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započatého 60. roku věku. Samozřejmě, že se to netýká 
nemocných, diabetiků…! 
Středem tohoto dne a liturgie je kříž. Je to jediný den, kdy se 
v církvi neslaví mše svatá.  
*Bílá sobota je den Ježíšova odpočinutí v hrobě. Od 9:00 – 
19:30 budete mít možnost adorovat u Božího hrobu. 
Večer po západu slunce se slaví velikonoční vigilie. 
Hlavními body velikonoční vigilie jsou: 
slavnost ohně a zapálení velikonoční svíce - Paškálu, který 
symbolizuje vítězného Krista.  
křestní bohoslužba, při které se požehná voda, obnovíme 
své křestní závazky a budeme pokropení svěcenou vodou, 
abychom si připomněli svůj křest.  
slavení Eucharistie, neboť ona je plodem Ježíšovy smrti a 
jeho zmrtvýchvstání. 

3.3.3.3. Velikonoční zpověď 

Možnost přistoupit k velikonoční zpovědi bude v sobotu 
19.3.2005 na Slavnost sv. Josefa od 14:00 do 17:00. V 17:15 
bude mše svatá.  
Možnost máte také půl hodiny před každou mší svatou, 
případně na požádání i po ní. 
Pokud by měli nemocní zájem o návštěvu kněze, obraťte se 
buď na mne nebo na  P. Bohdana. Rádi posloužíme! 

4.4.4.4. Změna času ze zimního na letní 

V noci ze soboty (Bíla sobota) na neděli (Hod Boží velikonoční) 
posouváme čas o hodinu dopředu.  Budeme tedy o hodinu 
méně spát. V Arnolci budou v letním čase sobotní mše opět 
v 18:00. 

5.5.5.5. Sbírka Svatopetrský haléř 

V neděli 27. února 2005 se při mší svaté uskuteční sbírka 
Svatopetrský haléř. Tato sbírka jde do rukou papeže, který pak 
finančně vypomáhá všem potřebným ve světě. 
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6.6.6.6. Setkání mládeže s biskupem 

V sobotu před Květnou nedělí 19. března 2005 se uskuteční 
setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně na 
Petrově. Podrobnosti budou na vývěsce. Také to probereme na 
pátečním setkání mládeže na faře. 

7.7.7.7. Den modliteb za povolání a adorační den 

V naši farnosti bude v  pondělí 4. dubna 2005 na Slavnost 
Zvěstování Páně den modliteb za povolání. Na tento úmysl 
bude obětována večerní mše svatá v 17:15. 
A ve středu 20. dubna bude adorační den. Výstav Nejsvětější 
Svátosti bude od 9:00 do večerní mše svaté. Budete mít 
možnost se zapsat. Je totiž třeba, aby během doby adorace byl 
vždy někdo v kostele.  

8.8.8.8. První svaté přijímání 

První svaté přijímání bude v naši farnosti v neděli 22. května 
2005 na Slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 8:30. Den 
před tím, v sobotu 21. května 2005 v 16:00 přistoupí děti také 
k první svaté zpovědi. 
 

Katolický křesťan má přistoupit ke svátosti smíření a svatému 
přijímání alespoň jednou za rok, nejlépe v době velikonoční. 
To je ovšem minimum v našem vztahu k Bohu. Zkusme se 
pouze jednou za rok najíst! Stejně tak naše duše potřebuje 
posilu, která přichází právě skrze svátosti. Rodiče mají své děti 
k tomu vést a pomáhat jim svým osobním svědectvím a 
příkladem. 

9.9.9.9. Velikonoční přání 

Všem Vám přejeme požehnanou postní dobu a radost z  
Kristova vítězství. Pokoj, který zmrtvýchvstalý Ježíš přináší 
svým ustrašeným a smutným učedníkům, ať zavládne i ve 
Vašich srdcích a rodinách! 
 

P. Bohdan a P. Mikuláš 


