Markéta ¤12/2006
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 , www.farnost-zhor.unas.cz

1. Advent a Vánoce
"Mnozí spravedliví, proroci a králi, Spasitele viděti žádali..." zpíváme ve
známé adventní písni. Tyto starozákonní postavy s touhou očekávaly
příchod Mesiáše. Touha člověka po Bohu se projevuje různě. Každý člověk
chce být šťastný, spokojený, chce být milován a chce milovat, brání se
nemoci, smrti, zániku, chce žít. To jsou známky, které nám napovídají, že
člověk touží po dobru, a tedy po Bohu, který je nejvyšším Dobrem. Tak
mluví i sv. Augustin: "Bože, stvořil jsi nás pro sebe, a nepokojné je lidské
srdce, dokud v tobě nespočine." Jedině u Boha můžeme dojít plného
štěstí a naplnění našich tužeb.
Bylo by ovšem dobré, abychom vědomě toužili po Bohu a zvali ho do
svého života, abychom s ním chtěli řešit své problémy. Bůh se stal
člověkem právě proto, aby se nám připodobnil ve všem, kromě hříchu.
Také zaznívá od církevních otců, že Bůh se stal člověkem, aby se člověk
stal Božím. Jestliže Bůh se připodobnil nám a dal nám příklad, máme se i
my připodobňovat jemu, aby ti, kteří žijí kolem nás poznali a pocítili, že
jsme Boží, aby z našeho jednání mohli také pocítit Boží dobrotu.
To je nejlepší a nejpřesvědčivější způsob hlásání Božího království v tomto
světě.
Ať tedy doba adventní i vánoční v nás znovu rozníti touhu po dobru, ať
nám pomůže si zase uvědomit cíl našeho života a probudí v našem srdci
vděčnost za lásku, jakou nám Bůh projevil a stále projevuje.
2. Pozvání na přednášku
V pátek 15. prosince 2006 v 18:15 se uskuteční ve farním sále přednáška
P. Gorazda Františka Krušiny, O. Praem., kaplana na Svatém Kopečku u
Olomouce na téma: Závislost. Otec Gorazd má bohaté zkušenosti v práci s
lidmi, kteří jsou závislí hlavně na drogách. Po přednášce bude možnost
diskuse.
Všichni jste srdečně zváni!!!

3. Adventní duchovní obnova a svátost smíření
V naši farnosti se uskuteční adventní duchovní obnova v sobotu
16.12.2006 pod vedením P. Gorazda Františka Krušiny, O. Praem.,
kaplana na Sv. Kopečku u Olomouce.
Program
9:00 - I. duchovní úvaha a rozjímání
9:30 - možnost svátosti smíření
10:30 - II. duchovní úvaha a rozjímání
11:00 - možnost svátosti smíření
15:00 - možnost svátostí smíření
16:45 - růženec v kostele
17:15 - mše sv. za živé a zemřelé členy růžence a dobrodince farnosti
Přednášky budou ve farním sále. Po každé přednášce bude rozjímání.
Zpovídat se bude v kostele i ve farní kanceláři.
4. Bohoslužby ve vánoční době
Neděle 24.12.- Štědrý den - 8:30 ze 4. neděle adventní
- půlnoční mše svatá - 24:00 bude obětována za všechny živé i zemřelé
dobrodince kostela a farnosti
Pondělí 25.12. - Hod Boží vánoční - 8:30
Úterý 26.12. - Svátek sv. Štěpána - 8:30, Arnolec - 10:30
Středa 27.12. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty - 17:15
Čtvrtek 28.12. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků - 17:15
Ve 14:00 bude na faře vánoční besídka pro děti.
Pátek 29.12. - mše sv. - 17:15
Neděle 31.12. - Svátek Svaté Rodiny - 8:30
děkovná bohoslužba - 15:00
Poděkujeme za uplynulý rok a vyprosíme si požehnání do nastávajícího
nového roku. Na konci bohoslužby bude výstav Nejsvětější Svátosti,
zazpíváme chvalozpěv "Bože, chválíme tebe..." a po něm bude svátostné
požehnání.
Nový rok 2007
Pondělí 1.1. - Slavnost Matky Boží Panny Marie - 8:30
Středa 3.1. - 17:15
Pátek 5.1. - Slavnost Zjevení Páně, (Tří králů) - 17:15
Sobota 6.1. - Arnolec - 17:00
Neděle 7.1 - Svátek Křtu Páně - 8:30
15:00 adorace a svátostné požehnání
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.
* Na slavnost Zjevení Páně se bude při mši sv. žehnat voda, křída a
kadidlo.
Po bohoslužbě se budou žehnat místnosti na faře.
Kdo by měl zájem o požehnání svého domu, můžeme se domluvit.
5. Něco o faře
Letos jsme udělali mnoho užitečné práce kolem fary. Především bylo
důležité okopání základu fary a odvodnění, odvedení dešťové vody. Mnoho
práce jsme udělali brigádně, za což chci všem pomocníkům upřímně
poděkovat a vyjádřit uznání za jejich obětavost a věnování času a energie.
Poděkování patří samozřejmě také všem, kteří přispívají finančně a také
všem, kteří činnost v naši farnosti podporuji svými oběťmi a modlitbou,
zvláště starým a nemocným lidem.
Na faře se vyměnila některá okna, zavedl se do fary plyn a zrekonstruovalo
se topení. To byly asi ty nejdůležitější a nejnutnější práce, které bylo třeba
provést, má-li fara nějak fungovat a být využívaná na různé farní akce.
Pro orientaci uvádím některé finanční výdaje:
Za okna jsme zaplatili celkem 106 050 Kč
(zhotovil je p. Morava z V. Beranova).
Za plynovou přípojku jsme zaplatili 19 190 Kč
(udělala ji firma Chalupník z Polné).
Za rekonstrukci topení jsme zaplatili 87 007 Kč
(provedla ji firma L. Chalupský a T. Kazda z Jihlavy).
Za madla před kostelem, mříž na okno na faře a přístřešek na faře jsme
zaplatili 33 490 Kč
(zhotoveno kovářskou dílnou P. Fischer z Luk nad Jihlavou).
To byly letos největší investice.
6. 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, zvláště na opravy, které proběhly
nebo ještě proběhnou. Největší pravidelné výdaje jsou na elektřinu. Za
kostel platíme čtvrtletní zálohu 8 270 Kč a za faru 1 490 Kč. Letos nám
vrátili za elektřinu na faře kolem 4 655 Kč. Přibude placení za plyn na
faře. Měsíčně budeme platit zálohu 1 500 Kč.
Chtěl bych zdůraznit, že všechny nedělní sbírky jsou věnovány na potřeby
farnosti, kromě těch, které odesíláme na různé účely jako jsou misie,
charita, Svatopetrský haléř apod. Když je vyhlášena sbírka na potřeby
farnosti, jedná se o nějaké mimořádné výdaje. Děkuji všem za finanční
dary, které jsme letos obdrželi od dárců, kteří nechtějí být jmenováni!
Sbírka minulou neděli činila 25 490 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!

7. Poutě v naši farnosti v roce 2007
Nadějov - sv. Florián - neděle 6. května - 10:30
Stáj - sv. Jan Nepomucký - neděle 20. května - 10:30
Zhoř - sv. Markéta - neděle 15. července - 8:30 a 10:30
Nadějov - sv. Václav - neděle 30. září - 10:30
Arnolec - sv. Vendelín - neděle 21. října - 10:30
Případné změny budou včas oznámeny.
8. Vánoční přání
Všem farníkům přejeme radostné a pokojné prožití svátků Narození Páně a
vyprošujeme hojnost Božího požehnání, zdraví duše i těla a ochranu Matky
Boží po celý příští rok.
Vaši kněží Mikuláš a Bohdan

