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Markéta � 12/2004 
 

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. Advent a Vánoce 
 

Milí farníci, 
 

připravujeme se na slavnost Narození Páně, na vánoční 
svátky, které máme všichni rádi a těšíme se na ně. Abychom 
je mohli radostně a pokojně prožít, je důležité se na ně 
dobře připravit  nejen hmotně – nákupem, úklidem 
domácnosti, atd., ale hlavně duchovně. Především máme 
připravit svá srdce na příchod Krále – Božího Syna – Ježíše. 
Adventní čas k tomu přímo vybízí. Slyšíme při bohoslužbách 
o Janu Křtiteli, jak volá: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 
stezky!“ Jsou to slova proroka Izaiáše (viz. Iz 40,3), kterými 
povzbuzoval izraelský lid v babylonském zajetí, aby se 
připravil na návrat do své země, kde bude obnovena Boží 
vláda a kde budou — očištění od svých nevěrností — opět 
vedeni Hospodinem. On bude jejich Bohem a oni budou jeho 
lidem. 
Prorok Izaiáš a jeho slova ovšem směřují ještě dál — 
k příchodu Mesiáše — a naplňují se právě vystoupením Jana 
Křtitele jako předchůdce Páně a potom příchodem Krista, 
jehož Jan označí jako Božího beránka, který snímá hříchy 
světa (srov. Jan 1,29). Celý Starý zákon je přípravou na tento 
veliký příchod Božího Mesiáše. Starý zákon tak můžeme 
vnímat jako veliký Advent. 
Chceme-li dobře prožít Vánoce, musíme se snažit dobře 
prožít Advent. Připravit srdce znamená vyrovnat v něm 
všechno křivé, očistit nečisté, odstranit hřích, protože 
přichází Ježíš — Světlo, které osvěcuje každého člověka a 
které žádná tma nepohltí. 
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Ať o nás neplatí slova: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho 
nepřijali.“(Jan 1,11). Buďme těmi, kdo ho přijali a stali se 
Božími dětmi (srov. Jan 1,12). Prožívejme tajemství Narození 
Páně jako veliké osobní obdarování. „Bůh tak miloval svět, 
že poslal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“(Jan 3,16) Zkusme si za 
slovo „svět“ dosadit své jméno. Kéž nás naplní vánoční 
radost, radost ze spásy.  
 

2.2.2.2. Bohoslužby ve vánoční době 
 

Půlnoční mše svatá 24. 12. –  24:00 
Sobota 25.12. – Hod Boží vánoční – 9:20 
Neděle 26.12. – svátek Svaté Rodiny –  9:20,  Arnolec – 
11:00 
Středa 29.12. – památka sv. Tomáše Becketa, mučedníka – 
17:15 
Pátek 31.12. – památka sv. Silvestra, papeže – 16:00 
Poděkujeme za uplynulý rok a vyprosíme si požehnání do 
nastávajícího nového roku. Na konci mše sv. bude výstav 
Nejsvětější Svátosti, zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme 
tebe…“ a po něm bude svátostné požehnání. 
 

Nový rok 2005 
 

Sobota 1.1.2005 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 9:20 
Neděle 2.1. – 2. neděle po Narození Páně – 8:30 !!! 
Středa 5.1. – 17:15 
Čtvrtek 6.1. – Slavnost Zjevení Páně, (lidově Tří králů) – 
17:15 
Pátek 7.1. – 1. pátek v měsíci – 17:15 
Neděle 9.1 – Svátek Křtu Páně – 8:30  
Končí vánoční doba a začíná první část liturgického 
mezidobí. 
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* Na svátek Svaté Rodiny bude obnova manželského slibu. 
Proto prosím, aby manželé byli na mši vedle sebe. 
 * Na slavnost Zjevení Páně se bude při mši sv. žehnat voda, 
křída a kadidlo.  

 

3.3.3.3. Předvánoční zpovídání 
 

Předvánoční svátost smíření bude v sobotu 18. prosince 
2004 od 8:30 – 11:00 hod. Přijde na pomoc ještě jeden 
kněz, prosím, abyste využili této možnosti. Jinak zpovídám 
vždy půl hodiny před každou mší svatou.  
 

4.4.4.4. Pozor na změnu času nedělních bohoslužeb 
 

Z pastoračních důvodů (např. nemoc kněze, případná 
výpomoc jiným kněžím v okolních farnostech atd.) dochází 
v naši farnosti ke změně času nedělních bohoslužeb z 9:20 
na 8:30. Změna nastane 2. neděli po Narození Páně 2. 
ledna 2005. Děkuji za pochopení!  
 

5.5.5.5. Poutě v naši farnosti v roce 2005 
 

Sv. Florián – Nadějov – neděle 8. května – 11:00 
Sv. Jan Nepomucký – Stáj – neděle 15. května – 11:00 
Sv. Markéta – Zhoř – neděle 17. července – 8:30 a 11:00 
Sv. Václav – Nadějov – neděle 25. září – 11:00 
Sv. Vendelín – Arnolec – neděle 16. října – 11:00 
Případné změny budou včas oznámeny. 
 

6.6.6.6. Z premonstrátského života 
 

Svatý Norbert se narodil kolem roku 1080 v Xantenu 
v Porýní. Jako mladý šlechtic se stal tamtéž kanovníkem a 
zároveň sekretářem císaře Jindřicha V. V roce 1114 došlo u 
Norberta k obrácení. Předtím žil na císařově dvoře ne příliš 
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vzorným životem, jak by se od osoby duchovního stavu 
očekávalo. V roce 1115 přijal kněžské svěcení a změnil 
dosavadní způsob života. Spojoval rozjímavou modlitbu 
s aktivní službou duším. Tento odkaz zanechal 
i premonstrátskému řádu, jehož počátky sahají do roku 
1120, kdy s několika následovníky začal žít společně 
v Prémontré u Laonu v Provensálsku. V tomtéž roce o vigilii 
Narození Páně Norbert a jeho společníci složili řeholní sliby. 
V roce 1125 byl řád schválen papežem Honoriem II. Jeho 
nástupce papež Inocenc II sv. Norbertovi napsal: „Apoštolský 
stolec se z celého srdce těší z toho, že má v tobě tak 
oddaného syna.“ V roce 1126 odchází z Prémontré do 
Magdeburku, kde se stal arcibiskupem a kde také 6. června 
1134 zemřel a byl pohřben v premonstrátském kostele Panny 
Marie. Za svatého byl prohlášen roku 1582 papežem 
Řehořem XIII. Zásluhou strahovského opata Kašpara 
Questenberka jsou jeho ostatky od roku 1627 v klášterním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.  
Jak jsem se již zmínil, svatý Norbert a jeho první bratři 
skládali své řeholní sliby o Vánocích roku 1120. Je to 
důležitý okamžik v počátcích našeho řádu. V klášteře na 
Strahově si tuto událost připomínáme vždy o Vánocích tím, 
že všichni bratři obnovují své sliby při chórové modlitbě před 
půlnoční mší svatou. 
 

7.7.7.7. Poděkování 
 

Chci poděkovat vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispíváte k dobrému fungování naši farnosti. Ať už je to 
otevírání kostela, příprava na liturgii, hudební doprovod a 
zpěv při bohoslužbách, úklid a zdobení kostela, praní 
liturgického prádla, ohlášky, počítání sbírek, úprava 
nástěnek, psaní farní kroniky, ministrování a za všechny 
finanční a duchovní dary, kterými podporujete život naši 
farnosti. Myslím také na ty, kteří jsou nemocní a své těžkosti 
obětuji za život naši farní rodiny. Všem vyslovuji upřímné Pán 
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Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní 
půlnoční mše svatá. 
 

8.8.8.8. Přání 
 

Všem vám přeji požehnaný zbytek Adventu, hlubokou 
radost z narození našeho Spasitele Ježíše Krista. On ať 
vás na přímluvu Panny Marie provází svým požehnáním 
a milostí v nastávajícím roce 2005! 
 
 
 

 


