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Markéta � 12/2005 
 

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. Advent a Vánoce 
 

Milí bratři a sestry, 
 

v liturgii prožíváme adventní přípravu na svátky Narození 
našeho Pána Ježíše Krista, který přijal tělo z Marie Panny a stal 
se člověkem. Nepřišel proto, aby svět odsoudil, ale aby svět 
byl skrze něho spasen. Této spáse,  záchraně se však člověk 
musí svobodně otevřít a toužit po ní. Svatý Augustin říká, že 
Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Potřebuje 
k tomu naše osobní pozvání a důvěryplnou otevřenost. Proto 
je tady adventní doba, která je plná výzev k obrácení, ke 
změně života a dobré přípravě na příchod Pána. Pán Ježíš říká: 
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře 
dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.“(Zj 3,21) 
Snažme se tedy dobře připravit zvláště vnitřně! Pokusme se 
trochu ztišit, abychom mohli zaslechnout jemné ťukání 
nejvzácnějšího hosta Ježíše. Aby neodešel neslyšen                  
a nepovšimnut, protože jsme byli příliš zaměstnáni svými 
starostmi, zálibami, televizí, hlukem kolem sebe i v sobě a 
vůbec jsme ho nepostřehli. Nakupování dárků, pečení cukroví, 
úklid v domácnosti, to všechno také patří k přípravě na 
vánoční svátky, ale smysl to má jen tehdy, když to děláme 
s láskou, když nás to v rodině nerozdělí, ale naopak nám to 
pomůže vytvořit větší pohodu. Buďme vůči sobě pozorní, 
abychom se u štědrovečerního stolu nemuseli přetvařovat, jak 
se máme rádi! Ať nás vánoční doba naplní opravdovou radostí 
a pokojem, ať roztají ledy v mezilidských vztazích, které jsou 
někdy plné napětí  a nepochopení!  Ať naše srdce i domovy 
naplní láska nebeského Otce, který poslal svého Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný! 
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2.2.2.2. Předvánoční zpověď 
 

Předvánoční svátost smíření bude v sobotu 17. prosince 
2005     od 8:30 do 11:00 hod. Přijde na pomoc ještě jeden 
kněz. Prosím, abyste využili této příležitosti. Jinak můžete přijít 
ke zpovědi vždy půl hodiny před každou mší svatou.  
V duchu Ježíšových slov: „V nebi bude větší radost nad jedním 
hříšníkem, který činí pokání, než nad devětadevadesáti 
spravedlivými, kteří pokání nepotřebuji.“ (Lk 15,7), snažme se 
co nejlépe očistit své nitro, a tak radostně a pokojně slavit 
vánoční svátky. 
 

3.3.3.3. Bohoslužby ve vánoční době 
 

Sobota 24.12.– Štědrý den –  půlnoční mše svatá – 24:00 
Neděle 25.12. – Hod Boží vánoční – 8:30 
Pondělí 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 8:30,  
Arnolec – 10:30 
Středa 28.12. – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – 17:15 
Pátek 30.12. – Svátek Svaté Rodiny – 17:15 
Sobota 31.12. – Sv. Silvestra, papeže a mučedníka – 17:00 
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 2006 
 

Neděle 1.1.2005 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8:30 
Středa 4.1. – 17:15 
Pátek 6.1. – Slavnost Zjevení Páně,  
(lidově Tří králů) – 17:15 
Sobota 7.1. – Arnolec – 17:00 
Neděle 8.1 – Svátek Křtu Páně – 8:30  
Končí vánoční doba a začíná první část liturgického mezidobí. 
 

* Na svátek Svaté Rodiny bude obnova manželského slibu. 
Proto prosím, aby manželé byli na mši pokud možno vedle 
sebe. 



 3   

* Na slavnost Zjevení Páně se bude při mši sv. žehnat voda, 
křída   a kadidlo.  
 
 

4.4.4.4. Sbírky na potřeby kostela a farnosti 
 

Vánoční sbírky při půlnoční, na Hod Boží vánoční a na sv. 
Štěpána budou věnovány na potřeby kostela a farnosti. 
Největší výdaje jsou na elektřinu. Na kostel platíme čtvrtroční 
zálohu 5 310 Kč a na jaře přišel doplatek přes 7000 Kč.  
Na faře už nebydlí nájemníci od 15. října 2005. Ovšem topit je 
potřeba alespoň při větších mrazech, aby nezamrzla voda.   
 

5.5.5.5. Poděkování 
 

Chci poděkovat vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispíváte k dobrému fungování naši farnosti. Děkuji za 
finanční příspěvky   a dary na kostel. Děkuji za duchovní i 
hmotnou podporu a fyzickou pomoc při brigádách kolem 
kostela i fary. Slouží to společnému dobru celé naši farní 
rodině. Je to známka živé víry a projev zájmu o kostel a 
farnost. Pán Bůh zaplať! Půlnoční mše sv. bude obětována za 
všechny dobrodince kostela a farnosti. 
 

6.6.6.6. Poutě v naši farnosti v roce 2006 
 

Sv. Florián – Nadějov – neděle 7. května – 10:30 
Sv. Jan Nepomucký – Stáj – neděle 14. května – 10:30 
Sv. Markéta – Zhoř – neděle 16. července – 9:00 a 10:30 
Sv. Václav – Nadějov – neděle 1. října – 10:30 
Sv. Vendelín – Arnolec – neděle 15. října – 10:30 
Případné změny budou včas oznámeny. 
 

7.7.7.7. K historii adventního věnce 
 

Dnes si téměř nedovedeme představit, že by adventní doba 
byla bez adventního věnce se čtyřmi svíčkami. Příliš dlouho ale 
neexistuje: „vynálezce“ adventního věnce se narodil teprve 
před asi 200 lety. Jmenoval se Johann Heinrich Wichern a byl 
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to evangelický farář v Hamburku. Tehdy žilo v tom městě 
mnoho děti na ulici, neměly žádný domov a žebraly, protože 
se o ně nikdo nestaral. To zasáhlo faráře Wicherna tak 
hluboce, že se rozhodl založit domov pro sirotky. Zde tyto děti 
našly svůj domov. Adventní dobu chtěl Johann Wichern slavit 
se svými dětmi obzvlášť hezky. Každý večer, když se setmělo, 
se děti sešly k pobožnosti. Zpívaly, modlily se a vyprávěly. 
Každý večer byla zapálena jedna svíčka. O Štědrém večeru již 
hořelo 24 svíček. Jednomu příteli Johanna Wicherna se tyto 
pobožnosti se svíčkami moc líbily, a tak přemýšlel, jak by 
mohly být příští rok v adventu ještě krásnější. Vymyslel, že by 
mohli upevňovat 24 svíček na velké dřevěné kolo. Aby to vše 
vypadalo ještě krásněji, přivázali na tento kruh zelené jedlové 
větvičky a zavěsili ho se všemi svícemi na lustr. Děti byly 
nadšené tímto nápadem a nejen ony, ale i dalším lidem se to 
líbilo, takže brzy se o tomto věnci všude vyprávělo. Netrvalo 
dlouho a lidé si začali adventní věnce dělat i doma. Tak se stal 
z velkého lustru, na kterém bylo 24 svíček, zelený věnec se 
čtyřmi svícemi, na každou adventní neděli po jedné. Co 
vyjadřuje adventní věnec? 
Kruh znamená věčnost, ale i společenství, jednotu, svazek 
lásky. Hle , něco pro naše rodiny!  
Zelená barva symbolizuje život. Když se na jaře začne 
oteplovat, začíná se vše v přírodě zelenat. V naších vztazích je 
někdy chlad       a zima. Ježíš přichází, aby v naších rodinách 
byla láska a pokojný život. 
Svíčky nám připomínají, že světlo může být tam, kde je 
dávání se, obětování. Vosková svíce se stravuje, aby vydala 
světlo a teplo. Chceme-li, aby v naších rodinách byla láska, 
abychom žili ve svornosti a pohodě, musí každý člen rodiny 
něco dát ze sebe, musí investovat, musí „přikládat do 
rodinného krbu“. I Ježíš přichází jako Světlo světa, aby se za 
nás vydal v oběť a otevřel nám cestu k Otci. 
 
 

Milostiplné svátky Narození našeho Spasitele, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie po celý příští rok přejí 
a vyprošují  

    P. Mikuláš a P. Bohdan   


