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� Postní zamyšlení 
 

„Postní doba je tvořena čtyřiceti dny, během nichž nám 
církev pomáhá opětovně prožít klíčové body naší víry. Jak 
víme, člověk byl stvořen, aby byl přítelem Boha. Avšak lidé 
tento vztah důvěry a lásky narušili. V důsledku toho jsme se 
pak všichni stali neschopnými uskutečnit své původní 
povolání. Díky Kristově vykupitelské oběti jsme ale byli z 
moci zla vysvobozeni.“  

Ježíšova láska k nám je školou pro každého z nás. 
„Vstupme tedy do Kristovy školy chápavě, abychom se naučili, jak darovat 
jeho lásku bližním, zejména těm, kteří prožívají nějaké soužení a trpí. To je 
poslání každého Kristova učedníka. Ke splnění tohoto poslání je ale 
nezbytné setrvávat v naslouchání jeho Slovu a vytrvale se sytit jeho Tělem 
a Krví v eucharistii“.(Benedikt XVI.)  
Kéž je pro nás tato postní doba prohloubením naší víry, naděje a lásky! 
Připomeňme si, že jsme se křtem stali součástí Ježíšova tajemného těla, že 
k němu patříme. Zkusme více žít to, co říká svatý Pavel: „Už nežiji já, ale 
žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) 

� Křížové cesty  
 

Při pobožnostech křížové cesty uvažujeme nad utrpením 
Krista, který myslel na každého z nás, když nesl na svých 
ramenou kříž a byl na něj přibit. Postní doba je zvlášť 
k tomu určena, abychom se zamýšleli nad Ježíšovou 
výkupnou obětí pro nás. Měli bychom se těchto pobožností 
v rámci možnosti účastnit. Křížová cesta bývá v pátek 
v 16:45. V pátek 27. března 2009 budou mít před mší 
svatou pobožnost křížové cesty děti.  
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Na 5. postní neděli  bude křížová cesta ve 14:00 v Arnolci s úmyslem za 
oběti komunistické totality, mezi které patří i arnolecký rodák P. Josef 
Toufar . Na Květnou neděli  bude křížová cesta odpoledne ve 14:00, 
kterou povede naše mládež.  

� Velikonoční zpověď 
 

Možnost přistoupit k velikonoční zpovědi bude v sobotu 4. dubna 2009 
od 9:00 do 10:30. Přijde na výpomoc ještě jeden kněz, využijte, prosím, 
této možnosti. 
Je možnost také půl hodiny před každou mší svatou. Ve velikonočním 
triduu se zpovídat nebude. Pokud by měli nemocní zájem o návštěvu 
kněze, dejte vědět, rádi posloužíme! 

� 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. Zpívají se pašije podle Marka. 
Zelený čtvrtek v  17:15 – mše sv. na památku Večeře Páně  
a po ní adorace. 
Velký pátek v 17:15 – velkopáteční obřady.  
Čtou se pašije podle Jana.  
Ve 20:00 pobožnost křížové cesty (podle počasí, snad od hájenky). 
Bílá sobota – ve 20:00 – obřady velikonoční vigilie. 
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční v 8:30,  
na konci mše svaté bude žehnání pokrmů. 
Velikonoční pondělí v 8:30, Arnolec v 10:30 
 

*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. Má to být 
den našeho díkůvzdání Bohu. 
*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 započatého 60. roku věku. 
Samozřejmě, že se to netýká nemocných, diabetiků…! 
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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. Tato bohoslužba je velmi krásná a neměl by nás od 
účasti na ní odradit pozdější čas. V obřadech je hluboce zdůrazněno 
vítězství Ježíše Krista nad temnotou hříchu a smrti. Proto se má slavit až se 
stmívá, aby vyniklo světlo ohně a svící. Kdo chce prožít radost Velikonoc, 
měl by se této bohoslužby účastnit. 
Hlavními body velikonoční vigilie jsou: 

slavnost ohně a zapálení velikonoční svíce - Paškálu, který 
symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista.  
křestní bohoslužba, při níž se požehná voda a budeme mít 
možnost obnovit své křestní závazky. Pak budeme pokropení 
vodou, abychom si připomněli svůj křest – zrození z vody      
a Ducha.  

slavení Eucharistie, neboť ona je plodem Ježíšovy smrti a jeho 
zmrtvýchvstání a závdavkem našeho budoucího vzkříšení. 

� Setkání mládeže  
 

V sobotu 4. dubna 2009 se v Brně na Petrově uskuteční setkání mládeže 
s diecézním biskupem otcem Vojtěchem Cikrlem. Podrobnosti se dozvíte 
na setkání biřmovanců v pátek po mši sv. na faře. Na vývěsce bude plakát. 

� Sbírky 
 

V neděli 12. dubna 2009 – neděle Zmrtvýchvstání Páně – a na 
Velikonoční pondělí budou sbírky věnované na potřeby kostela a fary. 
V neděli 31. května 2009 na Slavnost Seslání Ducha Svatého proběhne 
sbírka na Charitu. 

� Adorační den v naší farnosti 
 

V pondělí 20. dubna 2009 bude v našem kostele celodenní výstav 
Nejsvětější Svátosti od 9:00 do 17:00. V 9:00 bude mše svatá a pak 
výstav. Je třeba, aby po celý den byl někdo v kostele, proto budete mít 
možnost se zapsat na určitou hodinu.  
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� Farní a ekonomická rada  
 

V neděli 8. března 2009 byla ukončena volba nové farní rady. Sčítací 
komise, kterou tvořili Hana Cinková, Kateřina Cinková, Petra 
Běhalová a P. Mikuláš, sečetla hlasy a počet odevzdaných lístků a bylo 
zjištěno, že volby se zúčastnilo 126 farníků a farní radu budou na příštích 
pět let tvořit tito zvolení kandidáti: 
 

1. Fiala Ladislav – Arnolec  
2. Svoboda Jaroslav – Stáj  
3. Mutl Radek – Zhoř  
4. Vacek Karel – Stáj   
5. Vacek Josef – Stáj  
6. Frühbauer Jan ml. – Zhoř  
7. Kašík Bohumír – Zhoř  
8. Krej čí Jan – Zhoř  
9. Pavlíček Jaroslav – Zhoř  

10. Zavadilová Ludmila – Zhoř  
11. Skryja Vít ězslav – Nadějov  
12. Klíma František – Nadějov  

 

a čtyři náhradníci: 

1. Vavera Karel – Stáj  
2. Klímová Zuzana – Arnolec  
3. Oberreiter Jaromír – Zhoř  
4. Klusáčková Anna – Nadějov  

 

Těším se na spolupráci a děkuji za vaší pomoc a podporu. První setkání 
nové farní rady bude na 5. neděli postní 29. března 2009 po mši svaté. 
Přijďte pokud možno všichni! Děkuji za účast! 
 

Ekonomickou radu farnosti tvoří tři členové:  
 

1. Coufal Jindřich  
2. Pavlíček Jaroslav  
3. Svoboda Jaroslav 

  

Ekonomická rada je jmenována duchovním správcem na pět let. Není 
součástí farní rady, i když je vhodné, aby někteří členové farní rady byli 
zároveň členy ekonomické rady. 
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Děkuji všem členům za ochotu pracovat pro farnost a také patří dík těm, 
kteří z různých opodstatněných důvodů odstoupili a v minulosti se ve farní 
radě obětavě angažovali. Děkuji také všem, kteří přijali kandidaturu .  
 

Jak jsem již zmiňoval před volbou farní rady, volili jste farníky bez ohledu 
na to, v které obci bydlí. Ve farní radě jsou zastoupeny všechny obce, což 
je dobře. Členové farní rady jsou lidé, kterým můžete říct i připomínky 
k životu ve farnosti nebo vyjádřit názor na činnost ve farnosti a oni to pak 
mohou při setkáních s duchovním správcem tlumočit. Tím že je zvolena 
farní rada ještě neznamená, že ostatní se nemají zapojovat do různých 
aktivit. Počítám s každým, kdo je jakýmkoliv způsobem ochoten pomoct, 
poradit, modlit se a obětovat pro naše farní společenství. 
Děkuji všem voličům za účast. Ať nám Pán žehná v naších farních 
aktivitách a vede nás k jednotě a svornosti, protože „všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám…“ Vytvářejme tedy toto 
společenství všichni. Každý svým způsobem a v rámci svých možností. 
 

� Můj mobil 
 

Chci upozornit na to, že farní mobil s číslem 776 887 907 byl zrušen. 
V případě nutnosti a potřeby volejte na můj osobní mobil na číslo 
775 348 346. Na tomto čísle byste mě měli zastihnout vždy, kromě 
bohoslužeb, kdy mám mobil vypnutý. Volat pak můžete i na pevnou linku 
567 303 142 na faru u sv. Jakuba v Jihlavě. Také mi můžete psát e-mailem 
na adresu mikulas.selvek@seznam.cz . Doufám, že to stačí k tomu, abyste 
mě mohli zastihnout. ☺E-maily čtu tak jednou za rok!!!☺ To je jen 
legrace! Čtu je samozřejmě častěji, někdy i jednou za den, pokud se k tomu 
dostanu. 
 

� Farní soutěž 
 

Vyhodnocení farní soutěže a předání cen bude v neděli 19. dubna 2009 po 
ranní mši svaté. Rád bych pak pozval všechny účastníky soutěže na faru k 
setkání a občerstvení.  
 

� Děkanátní pouť 
 

V sobotu 23. května 2009 se uskuteční děkanátní pouť do Batelova, kde 
je kostel sv. Petra a Pavla. Tuto pouť vyhlásil jihlavský děkan P. Pavel 
Horký v rámci Roku sv. Pavla. Program začne mší svatou v 10:00, kterou 
bude sloužit novoříšský pan opat Marian Rudolf Kosík, O.Praem., 
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spolu s přítomnými kněžími jihlavského děkanátu. Pak bude následovat 
další program asi do 15:00, který bude zaměřen na různé věkové skupiny 
poutníků. To bude tedy náš květnový autobusový zájezd. Hlásit se můžete 
v sakristii. Jinou pouť tentokrát neplánuji , protože jsme v Jihlavě u sv. 
Jakuba jen tři a v sobotu máme 3 až 4 mše, takže se nebude dát dělat to, co 
jsme ve čtyřech dokázali hravě zvládnout.  
 

� Duchovní obnova farnosti (Raději včas připomínám.) 
 

            18. – 21. června 2009 
 

Jde o duchovní program pod vedením otce redemptoristy P. Tomáše 
Waścińského, který má bohaté zkušenosti s lidovými misiemi. Lidové 
misie jsou většinou devítidenní, kdy místní farář předá misionářům vše, co 
potřebuji, aby mohli čas strávený ve farnosti s užitkem prožít a mohli tak 
povzbudit a duchovně obnovit farní společenství. Místní kněz většinou 
odjíždí na dovolenou nebo prostě se zdržuje mimo farnost a veškerou 
činnost přenechává těmto misionářům.  
U nás se zatím nejedná o lidové misie, ale tzv. duchovní obnovu farnosti, 
která má trochu jiná pravidla, ale bývá velmi podnětná a bohatá na posílení 
ve víře a nabízí farníkům, kteří se jí účastní, pohled na svůj život, na vztah 
k Bohu i druhým.  
Bude jistě příležitost k modlitbě i adoraci a k přijetí svátosti, zvláště 
zpovědi.  
Vnímám to jako velkou šanci upevnit se vzájemně ve víře a zároveň posílit 
naše farní společenství, které je jistě živé a krásné, ale bude třeba ještě 
živější a krásnější. V rámci 150. výročí naší farnosti je to duchovní 
program a nabídka, kterou bychom neměli přehlédnout a nechat bez 
odezvy.  
Vše bude ještě upřesněno a včas oznámeno. Bylo by dobré, abyste si to 
poznamenali v kalendáři a počítali s tím. Také je třeba abychom už teď na 
to mysleli v modlitbách a i modlitba za farnost může být vhodnou formou 
a podnětem k přípravě na tuto významnou událost naší farnosti. P. Tomáš 
by po celou dobu duchovní obnovy bydlel na faře ve Zhoři. Musíme to tam 
ještě trochu společnými silami zkulturnit a trochu uklidit, aby tam mohli 
dobře proběhnout i další plánované akce. 

Pokud by někoho zajímalo, kdo to jsou redemptoristé a co to jsou 
lidové misie, může si to najít na internetu pod adresou: 
www.lidovemisie.cz . Tam může najít podrobnosti. 
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Předběžný přehled akcí v roce 2009 v rámci 150. výročí 
vzniku (obnovy) naší farnosti 

 
20. dubna – adorační den farnosti – v 9:00 mše svatá a pak výstav 
                     Nejsvětější Svátosti do 17:00 
3. května – pouť k sv. Floriánovi v Nadějově v 10:30 mše svatá 

17. května – pouť k sv. Janu Nepomuckému ve Stáji v 10:30 mše svatá 
23. května – děkanátní pouť v Batelově v rámci Roku sv. Pavla  
4. června  – setkání kněží jihlavského děkanátu – mše svatá v 9:00, kterou 
                     bude sloužit děkan P. Pavel Horký 
7. června – první svaté přijímání při mši svaté v 8:30 

13. června – setkání zhořských rodáků (pořádá obec) – 10:00 mše svatá  

14. června – Slavnost Těla a Krve Páně – po mši svaté v 8:30 eucharistický 
                     průvod po obci (pravděpodobně s dechovkou) 

18. – 21. června – duchovní obnova farnosti – P. Tomaš Waściński,  
                              otec redemptorista 

10. – 12. července – farní výstava „150. výročí obnovení farnosti Zhoř“ 

12. července – hlavní poutní slavnost sv. Markéty 
                      – 8:30 mše svatá (duchovní správce)  
                      – 10:30 mše svatá, na kterou přijal pozvání  
                         strahovský pan opat Michael Josef Pojezdný, O. Praem.  
                      – 14:30 svátostné požehnání 
19. září – pouť k sv. Václavovi v Nadějově a zároveň oslava 80. výročí od 
                 posvěcení kaple – 10:30 mše svatá  
27. září – návštěva Svatého otce v Brně – autobusy budou podle zájmu 
3. října – farní ples ve Zhoři – hraje skupina Akord – začátek v 19:00 
 

18. října – udílení svátosti biřmování při mši svaté v 15:00 
               – účast přislíbil náš otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle 

25. října – pouť sv. Vendelína v Arnolci v 10:30 mše svatá 
 

 
Případné změny budou včas oznámeny. 
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                                     Velikonoční přání 

 
 Život, který přináší Ježíš, není pouze 
životem po smrti. Ježíšovo zmrtvýchvstání 
láme nejen moc smrti na konci života, ale 
již nyní, tady a teď: "...nyní, když jste byli 
osvobozeni od hříchu," píše Pavel 
občanům Říma, "máte z toho užitek, totiž 
posvěcení, a čeká vás život věčný." (Ř 6). 
"Já jsem přišel, aby měly život a měly                       
ho v hojnosti." (J 10,10) - to je Ježíšův 
program. 
Kdo věří v Boha, může svobodně dýchat, 
protože před sebou vidí cíl. Snese hodně, 

protože ví, že Bůh má moc obrátit vše v dobré. Může litovat 
svých chyb a učit se z nich, protože má před sebou budoucnost. 
 
Ať vás Ježíš zmrtvýchvstalý naplní hlubokou radostí a pokojem. 
Ať i ve vás zvítězí nad zlem a zazáří jako pravé světlo, které 
temnota nemůže pohltit.  
 
Požehnané Velikonoce přejí vaší kněží     

 
 

                                                                        Bohdan a Mikuláš 


