Markéta  6/2006
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. Hurááá...prázdniny!!!
Konečně! Povzdechne si nejeden školáček, student, ale i
učitel, profesor, rodiče a dokonce i kněz... Máme rádi volno a
je to normální. Hlavně ho musíme s užitkem a plodně prožít!
Pán Ježíš na jednom místě v evangeliu bere své učedníky na
opuštěné místo, aby si trochu odpočinuli a hlavně, aby byli s
ním o samotě (Mk 6,31). Je to v našem životě důležité,
abychom si odpočinuli, abychom svojí činnost na chvíli změnili
a zregenerovali svoje síly do dalších dnů po prázdninách, ale
dělejme to s Ježíšem!
Max Kašparů ve své knize "Do výška volím pád" říká: " V
první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání.
Lenošení je něco zcela jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale
neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek
volného času. Jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby
jim volný čas zbyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, o
workholismus, což je návyk na práci, podobně jako bývá návyk
na alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má abstinenční
příznaky, tak i workholik, když chvilku nepracuje, začne být
neklidný, nervózní, roztěkaný. Říká si: ,Já nic nedělám, jen
sedím, měl bych už něco dělat, to je jinak hrozná ztráta
času...'.
Odpočinek je tedy také činnost. Odpočívám-li, konám
odpočinek - a on mě uschopňuje k další práci. Je třeba si
osvojit pojem dělat odpočinek."
Pán Bůh nás vybízí k odpočinku třetím přikázáním
Desatera. Odpočíváme v neděli, ale i dovolena a prázdniny
jsou příležitosti k odpočinku. Ustát od práce totiž znamená,
dávat čas Bohu i svým nejbližším. Ustát od práce znamená,
zamyslet se nad smyslem své činnosti a zaměřit se také na
svého Tvůrce, který je Pánem našeho času i naší práce. Čas
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volna využijme i k zotaveni našeho nitra, naši duše.
Nasměrujme svůj život na Pána! On sám nám říká: "Pojďte ke
mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím."(Mt 11,28) Tak nejvíce načerpáme nových sil k
další službě a práci pro naše bližní.
2. Poutní slavnost
V neděli 16. července 2006
je v naši farnosti poutní slavnost sv. Markéty.
Mše svatá bude v 8:30 a v 10:30.
U obou bohoslužeb bude sbírka na potřeby farnosti.
Mše sv. v 10:30 bude obětována za farnost.
3. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
V pátek 23. června 2006 je slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. V tento den bude v našem kostele výstav Nejsvětější
Svátosti již od 15:00 hodin a v 17:00 bude ukončen. Pak
následuje mše svatá. Během adorace budete mít možnost
přistoupit ke svaté zpovědi. Protože je slavnost, není postní
den.
4. Sbírka na bohoslovce
V neděli 25. června 2006 se při mši svaté uskuteční
sbírka na bohoslovce.
Měsíc červen je měsícem nových jáhenských a
kněžských svěcení. Sv. Jan Maria Vianney říká, že kněžství je
láska Ježíšova srdce. Je to veliký dar, který Ježíš dává svému
lidu. Proto zvláště v těchto dnech děkujme za kněze a nová
povolání ke kněžství a vyprošujme jim Boží požehnání a
pomoc a ochranu Panny Marie, Královny kněží.
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5. Závěr školního roku
Ve čtvrtek 29. června na slavnost sv. apoštolů Petra a
Pavla bude v 17:15 mše svatá na poděkování za uplynulý
školní rok. Jsou zváni všichni školáci a také studenti a učitele!
Po mší svaté, pokud nebude pršet, bude na farní zahradě
opékání buřtů a posezení. Tím zahájíme čas prázdnin.
6. Vzdělávací hodiny
Rozhodl jsem se na podnět některých farníků, že v pátek po
večerní mši sv. budou v naši farnosti probíhat jednou za
čtrnáct dní vzdělávací hodiny pro všechny, kteří budou mít
zájem. Na tématech se domluvíme při prvním setkání. Můžeme
se zaměřit na katechismus nebo na biblické texty apod.
Jednou za čtrnáct dní bude tedy setkáni mládeže a jednou za
čtrnáct dní vzdělávací hodina pro farníky. Začneme v září po
prázdninách. Budeme to vždy připomínat v ohláškách.
7. Poděkování
Chci ze srdce poděkovat všem, kteří se účastnili brigád u fary.
Také těm, kteří přispívají finančně a také těm, kteří činnost v
naši farnosti podporují modlitbou a utrpením, které prožívají.
Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať! Udělali jsme užitečnou
věc, která se myslím neztratí. Děkuji za Váš čas a energii!
8. Něco o faře
Jak jste si všimli, u fary se něco děje. Odvedli jsme dešťovou
vodu a kolem základu uložili drenáž. Plánujeme vyměnit
částečně okapy, hlavně na přední straně budovy. Dále je
objednána výměna deseti oken z přední strany budovy a od
hřbitova (okno v kanceláři) a do zimy chceme na faru zavést
plyn a zrekonstruovat topení tak, abychom se v zimě nemuseli
bát mrazů a aby někdo nemusel pracně chodit na faru zatápět.
Nájemníci se zatím žádní nehlásí. Byl bych rád, abychom faru
nějak využili na naše farní akce. Proto jsme se na farní radě
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domluvili, že alespoň nejnutnější úpravy musí proběhnout, než
začne zima. Díky za podporu a jakoukoliv pomoc!
9. Můj nový mobil
Doteď jsem užíval farní mobil jihlavské komunity s číslem 776
887 907, (tzv. firemní mobil). Tento mobil můžete používat i
nadále s tím, že se většinou dovoláte na faru u sv. Jakuba v
Jihlavě. Na můj mobil se dovoláte pod číslem 775 348 346.
Na tomto čísle mě určitě zastihnete.
10. Pouť v Arnolci
Poutní mše svatá ke cti sv. Vendelína bude v Arnolci
v neděli 22. října 2006 v 10:30 hod.
Tedy ne 15. října, jak jsem uvedl ve vánočním občasníku.
11. A nejlepší nakonec
Dva vychodňáre (z Východního Slovenska) jdou po Karlově
mostě v Praze. Na chvilku se zastavili a dívali se z mostu na
Vltavu. Tu jednomu z nich spadnou brýle do řeky a on zoufale
křičí: "Spadli mi okuliare do Dunaja!!!" Ten druhy mu říká: "To
není Dunaj, ty sprosty! To je Vltava!" A ten mu říká: "No vidiš?
Bez okuliarov nerozpoznam."
Pak přišli na Václavák a ten bez brýlí křičí: "Kamarat, pozri,
Jánošik na koňu." Ten druhy mu celý nešťastný vysvětluje:
"Buď ticho! Nerob hambu! To není Jánošik. Keby to bol
Jánošik, musí mať pásku cez oko, ne? Nevzdelanec jeden!
Och, taká hamba!"
Přeji krásné prázdniny a dobře prožité dovolené!
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