Markéta  8/2004
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. Změna je život
Milí farníci,
od 1. srpna jsem se stal vaším duchovním správcem a proto
bych se vám chtěl tímto způsobem představit.
Jmenuji se Mikuláš Selvek a narodil jsem se na sv. Mikuláše
6. prosince 1976 v Kežmarku na Slovensku. Patnáct let jsem
žil v podtatranské vesnici Lendak s rodiči a pěti sourozenci
(samí bratři). Tam jsem také osm let navštěvoval základní školu. V roce 1982 mi zemřela maminka a o šest let později i bratr Jozef. V roce 1991 jsme se s tátou přestěhovali do Staré
Paky v Podkrkonoší (okr. Jičín). Po rozdělení republiky jsem se
stal českým občanem. V Hradci Králové jsem se vyučil v oboru
malíř – natěrač na SOU – stavebním. V létě 1994 jsem vstoupil
do premonstrátského kláštera v Praze na Strahově. Dva roky
jsem navštěvoval Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích a po maturitě 29. září 1996 jsem byl obláčkou přijat do
noviciátu, po jehož skončení jsem pět let studoval teologii na
KTF UK v Praze. 28. června 2002 jsem z rukou ostravsko –
opavského biskupa Václava Františka Lobkowicze, O.Praem.
přijal kněžské svěcení. V Jihlavě jsem dva roky jako kaplan a
nyní také váš duchovní správce. Tolik o sobě. Pokud by vás
něco zajímalo, můžete se kdykoliv zeptat.
Zhoř je mé první samostatné místo a musím si tu tedy nejdříve
zvyknout a trochu se porozhlédnout. Proto potřebuji vaše modlitby a spolupráci — za obojí předem děkuji. Doufám, že nám
to společně a s Boží pomocí půjde.
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2. Výuka náboženství
Prosím rodiče, aby mi odevzdali přihlášky na hodiny náboženství do konce prázdnin, abychom se mohli domluvit
s ředitelem ZŠ na rozvrhu a systému výuky. Vše potřebné se
dozvíte, až budou známy definitivní informace.
3. Bohoslužby a návštěvy nemocných
Časy bohoslužeb zůstávají nezměněné. Co se týká návštěv
nemocných, dochází k výměně: P. Sroka bude docházet ve
čtvrtek a já v pátek; stejné to bude i se mší svatou v těchto
dnech.
4. Kontakt
V případě potřeby mi můžete zavolat :
mobil: 776 887 907
telefon: 567 303 142
Pokud mi chce někdo poslat e-mail:mikulas.selvek@seznam.cz
Osobní setkání je možné vždy po bohoslužbách. Možnost přistoupit ke svátosti smíření je před každou mší sv. a případně i
po ní.
5. Něco o premonstrátech
Název premonstráti je odvozen od Premontré, údolí ve Francii,
kde sv. Norbert založil v roce 1120 první klášter. Bílý šat (hábit), který nosíme, nosil i sv. Norbert, ovšem tehdy to byla jednoduchá, nebarvená, vlněná látka, která nebyla dvakrát příjemná a nosit oděv z ní ušitý znamenalo docela velkou oběť a
sebezapření (dnešní hábit z Tesilu je mnohem příjemnější).
Náš klášter na Strahově byl založen v roce 1143 pod záštitou
krále Vladislava II a za pomoci olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka a pražského biskupa Jana. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie máme uloženy i ostatky našeho zakladatele
sv. Norberta, které byly přeneseny v průběhu reformace 2.
května 1627 z Magdeburgu.
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6. Farnost u sv. Jakuba v Jihlavě pořádá pětidenní poutní
zájezd na sever Itálie — oblast Trento, Lago di Garda.
V této oblasti, na jižní straně italských Alp, je více než 20 památných míst, která mají vztah ke křesťanství. Především jsou
to mariánská poutní místa a kláštery.
Odjezd — v sobotu
Masarykovo náměstí.

4.

září

v 5:00

hodin

z Jihlavy

—

Příjezd — ve středu 8. září později večer
V Rakousku plánujeme navštívit hrob sv. Floriana, patrona
hasičů.
Noclehy zajištěny ve vícelůžkových pokojích.
V celkové ceně Kč 6000 je zahrnuta doprava, noclehy, pojištění,4x snídaně a 3x večeře.
V ceně nejsou vstupenky do muzeí a na jiné možné prohlídky.
Kapesné dle vlastního uvážení. Doporučujeme mít kolem 50€.
(Oběd stojí cca 8€, vstupné bývá kolem 5€.)
Dopravu, ubytování, pojištění, stravu a průvodce zajišťuje cestovní kancelář Via Petrov — Brno.
Závazné přihlášky na adrese:
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba
Lazebnická 1,
586 01 Jihlava
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7. Pro zasmání
V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech dostal farář obálku s 50Kč. Na přiloženém lístku stálo: „Ukradl
jsem ve vašem kostele 200Kč. Protože mě trápí svědomí, posílám vám 50Kč zpět. Bude-li mě svědomí trápit dále, můžete
počítat s dalšími splátkami.“
Biskup navštívil farnost a ve shromáždění byli jen tři lidé.
„Ohlásil jste mou návštěvu?“ ptal se biskup. Farář odpoví
sklesle: „Ne, ale i tak se to zřejmě rozkřiklo.“
Farář sedí u zubaře, který patří do farnosti. Bolavý zub musí
ven. Po zákroku se farář zeptá, co je dlužen. Zubař mávne rukou: „Vezměte to jako můj příspěvek církvi.“ „Pane doktore,“
odpoví farář, „nikomu to ale neříkejte, nebo nebudu mít za
chvíli žádné zuby.“
(pokračování příště)
Přeji Vám hezký zbytek prázdnin,
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