Markéta  9/2005
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. K zamyšlení

Zkušenosti dítěte
Říkají: „Jdi do kostela!“ – a sami zůstávají v neděli
ležet v posteli.
Říkají: „Dříve to bylo lepší.“ – a málo se starají o
to, aby to bylo dobré dnes…
Říkají: „Nebuď drzý!“ – a zacházejí s babičkou jako
s posledním člověkem.
Říkají: „V třetím světě je taková bída!“ – a nic proti
tomu nedělají.
Říkají: „Musíš ke zpovědi!“ – a sami nevědí, kdy
byli naposled.
Říkají: „Z náboženství jsme měli vždycky
jedničku.“ – a nechtějí nám žádnou otázku
zodpovědět.
Říkají: „Už zase lžeš?“ – a já je musím zapřít, když
někdo zvoní.
Říkají: „Nemlsej tolik!“ – a sami si zapálí další
cigaretu.
Říkají: „Když tě přistihneme při krádeži…!“ – a táta
přináší věci z práce domů.
Říkají: „Nehašteř se se svým sourozencem!“
– a nerozumí si se svými sourozenci, sousedy…
Říkají: „Nekoukej tolik na televizi!“ – a sami sedí
u televize až do konce vysílání.
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Milí rodiče, nejvíce dáte svým dětem vlastním
příkladem.
„Slova povzbuzují, příklady táhnou.“ – praví staré
přísloví.
Tuto úvahu jsem četl na jedné nástěnce na
Velehradě, když jsem tam byl na duchovních
cvičeních. Docela mě oslovila a tak ji dávám
k dobru i v tomto věstníku. Psychiatr Max Kašparů
tvrdí, že děti neposlouchají, ale že se dívají, co
děláme my dospělí a snaží se nás napodobovat.
Když malé dítě řekne sprosté slovo nebo něco
jiného dospěláckého, nekárejme ho dřív, než si
položíme otázku, odkud to dítě vzalo, jestli ne
právě od nás.
2. Vyučování náboženství

Hodiny náboženství v tomto školním roce budou :
v pondělí v 1120 hod. žáci 1. a 2. třídy;
v pátek v 1200 hod. žáci 3. a 4. třídy;
Ve čtvrtek bude vyučovat katechetka Ludmila
Krčálová žáky druhého stupně. Čas si s nimi
domluví.
V pátek po večerní mší svaté asi v 1800 hod. bude
na faře pokračovat setkání mládeže. Kdo má chuť
přijít, je srdečně zván.
3. Podzimní poutě

V kapli
svatá v
V kapli
svatá v

sv. Václava v Nadějově bude poutní mše
neděli 25. září 2005 v 1030 hod.
sv. Vendelína v Arnolci bude poutní mše
neděli 16. října 2005 v 1030 hod.
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Pozor na změnu času poutních mší! Místo v 1100
budou v1030, protože po „zhořské“ mši v 830 je
tam zbytečně dlouhá časová mezera. Děkuji za
pochopení.
4. Slavnost sv. Václava – státní svátek

Ve středu 28. září 2005 je slavnost sv. Václava –
státní svátek, proto bude ve Zhoři mše svatá
dopoledne v 830 hod.
5. Farní autobusová pouť

Pokud bude zájem, mohli bychom v sobotu 8.
října 2005 na svátek Panny Marie Růžencové
podniknout poutní zájezd do Hlubokých Mašůvek
u Znojma a do Znojma. Doprava by činila asi 100
Kč. Zájemci ať se hlásí v sakristii. Pokud by byl
zájem o oběd, v Hlubokých Mašůvkách je možné
objednat jednotné jídlo do 100Kč. Platil by si
každý sám, ale při přihlášeni to dejte vědět
v sakristii, aby se počet obědů mohl včas nahlásit.
6. Živý růženec

První neděli v říjnu (2. října) bude v 1500
pobožnost sv. růžence a po ní setkání všech členů
živého růžence i nových zájemců. Domluvíme se
na dalším fungování růžencového společenství i na
zařazení nových tajemství světla a rozdělíme si
růžencová tajemství.
7. Misijní neděle

3

V neděli 23. října 2005 se uskuteční sbírka na
misie.
V tento den také slavíme posvěcení našeho
kostela.
8. Všech svatých a vzpomínka na zemřelé

1. listopadu –Všech svatých – mše sv. 1715hod.
2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé – mše sv. ve Zhoři v 1715 hod. a po ní
pobožnost na hřbitově. V Arnolci mše sv. 1800hod.
9. Společné udílení svátosti nemocných

V neděli 13. listopadu 2005 by se při mší sv.
udělovalo
pomazání
nemocných.
Kdo
se
z nemocných a starších lidí rozhodne přijmout tuto
svátost, ať se přihlásí v sakristii nejpozději týden
před danou nedělí.
10. Poděkování

Kolem kostela a na faře se pokračovalo
v naplánovaných pracích. Dík patří všem, kteří
obětovali svůj čas i energii a s pracemi pomohli.
Pán Bůh zaplať!
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