Markéta  8/2006
Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři
mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě):
567 303 142 ; e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz
http://www.farnost-zhor.unas.cz

1. Přikázání a svoboda?
Dnešní člověk rád mluví o svobodě. Nerad přijímá příkazy a
zákazy, rady či určitý řád. Často můžeme slyšet: "Jsem
svobodný, mohu si dělat co chci.". Jak vypadá pravá
svoboda? Papež Jan Pavel II. říkal, když byl v roce 1990 na
Velehradě, že svoboda není chaos, morální zmatek, ale že
má sloužit k dobru, k prospěchu bližního. Tam, kde začíná
právo bližního, končí moje svoboda. Rád mluvil o tom, že ji
nemáme chápat jenom jako svobodu od něčeho - nemusím
dělat to, či ono, ale máme ji chápat, jako svobodu k něčemu
- mám možnost udělat něco dobrého. Když užívám svobody k
tomu, abych konal zlo, abych někomu ublížil, někoho
zneužil..., není to už svoboda, ale svévole, sobectví,
bezohlednost. Je jasné, že zneužití daru svobody je pro
člověka deformující - člověk se sám ničí. Ďábel zneužil
svobody, odvrátil se od Boha, a tak se uvrhl do zatracení.
Adam a Eva zneužili svobody a ztratili blaženost - ráj.
Svoboda se nesmí zneužívat!
Mít v životě řád, žít podle určitých pravidel neznamená, že
nejsem svobodný.
Max Kašparů ve své knížce "Malý kompas víry" to krásně
vystihuje:
"Nemohla
bych
být
křesťankou",
řekla
mi
moje
spolupracovnice, která mě vezla na společnou služební
cestu. "Cítila bych se přikázáními omezována ve svobodném
rozletu života. Jako člověk jsem nejmoudřejší bytostí
vesmíru a nechat se svazovat náboženskými pravidly je
hloupé." Když jsme přijeli na křižovatku, kde stála červená
1

cedule s bílým nápisem STOP, moje kolegyně zastavila. "Proč
zastavuješ?" zeptal jsem se jí. Udiveně se na mě podívala a
odvolala se na dopravní značku. "Divím se ti, pokračoval
jsem, že se necháš omezovat ve svobodné jízdě a tvoji super
Mazdě poroučí kus natřeného plechu. Nepřipadá ti hloupé
nechat se svazovat dopravními pravidly? Jak mohou čtyři
písmena ovládat člověka, bytost v přírodě nejmoudřejší?"
Kolegyně moji narážku pochopila."
Když student nastupuje do školy, je seznámen s pravidly.
Když je poruší, může se stát, že školu nedokončí. Když
člověk nastoupí do práce, je seznámen s pracovním řádem,
který musí dodržovat, nechce-li přijít o zaměstnání. Pacient
musí poslouchat svého lékaře, jinak může dopadnout
špatně...apod.
Tak co? Kdo je svobodný? Ten, kdo se řídí pravidly a
dosahuje dobrých cílů nebo ten, kdo si dělá co chce, ale
ohrozí život svůj i druhých nebo vůbec do cíle nedorazí?
Jestliže cílem pravé svobody je dobro, pak si ve svém životě
nemůžu dělat co chci, ale musím brát ohled na to, co mi
prospívá, jestli to jiným pomáhá a hlavně zda-li mě to vede k
Bohu nebo od něho odvádí. Jestli je plodem mého
svobodného jednání dobro nebo zlo. Jinak se mohu v životě
bez řádu stát otrokem čehokoliv. Žijme tedy ve svobodě děti
Božích!
2. Hodiny náboženství
Přihlášené děti jsou povinny navštěvovat hodiny náboženství.
Pokud je vážný důvod absence, rodiče mají napsat dítěti
omluvenku. Rodičům má záležet na tom, aby se děti
vzdělávaly ve věcech víry, aby nacházely správný vztah k
Bohu a k druhým lidem. Hodina náboženství to ovšem
nevytrhne, a proto je třeba, aby mělo dítě náboženské
zázemí v rodině. K tomu, že děti budou vychovávány ve víře,
se rodiče zavazuji u křtu. Ať tedy s Boží pomocí tento
závazek poctivě naplňuji!
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3. Katecheze dospělých
Nabízí se v naši farnosti možnost vzdělávání ve víře i pro
dospělé, jak jsem se o tom zmínil v předprázdninovém
věstníku. Setkání by bylo vždy jednou za čtrnáct dní v pátek
po večerní mši svaté asi od 18:05 do 19:05 a jednou za
čtrnáct dní bude setkání mládeže. Na tématech se můžeme
domluvit. Téma setkání bude trvat asi 30 minut, pak bude
možná diskuse a ukončení setkání modlitbou. Myslím, že do
hodiny se vejdeme, aby se to zbytečně neprodlužovalo. Byl
bych rád, aby na tato setkání chodili skutečně jen dospělí.
Děti mají ve škole náboženství a čím je užší věkové
spektrum, tím se lépe ve společenství pracuje. Navíc se tam
můžeme dotýkat témat, kterým by děti nemusely rozumět.
Prosím, abyste to vzali na vědomí!
4. Další autobusová pouť
V sobotu 7. října 2006 se můžeme těšit na další (již čtvrtou)
autobusovou pouť na Svatý Kopeček u Olomouce, kde je
poutní bazilika Navštívení Panny Marie, kterou v roce 1995
navštívil i nejvzácnější poutník - Svatý otec Jan Pavel II.
V 10:00 hodin se zúčastníme poutní mše svaté. Pak by
následovala prohlídka s odborným výkladem. Oběd by byl
zřejmě v nějaké místní restauraci. Po obědě mohou zájemci
navštívit místní ZOO, kde jsou i žirafy, sloni... Atrakce nejen
pro děti, ale i dospělé. Myslím, že bychom mohli prožít zase
jeden úžasný den. Prosme za dobré počasí! Hlaste se v
sakristii!
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5. Opravy fary
Je to s řemeslníky práce! Mají spoustu zakázek a nestíhají
dodržovat dohodnuté limity. Proto to jde jako v létě na
saních. Doporučuji mladším, aby si udělali nejprve nějaké
řemeslo a potom studovali dál. Práce budou mít dost, jak to
tak vypadá. Ha-ha-ha!!!
Ale díky Bohu a dobrým lidem za to, co jsme zvládli. U nás v
Lendaku se říká: "Robota neje zajonc, neučekně. - Práce není
zajíc, neuteče." Takže máme času dost. Hlavně žádné nervy!
Díky za vaši podporu finanční i duchovní a za vaši energii při
brigádách!
Byl bych rád, aby se fara využila k různým akcím ve farnosti.
6. Farní knihovna
Myslím, že by nebylo na škodu, dát do pořádku farní
knihovnu, tzn. udělat seznam knih a označit je, a pak by se
mohly knížky zapůjčit s tím, že by se to zaznamenalo do
sešitu půjčených knih. Je to také jedna z možností, jak
prohlubovat svojí víru. Zvláště v zimě, když máme dlouhé
večery, můžeme se začíst do něčeho co nás povzbudí, potěší
a třeba i inspiruje v životě. Určitě bychom knihovnu
doplňovali novými tituly duchovní literatury. Kdo by pomohl s
roztříděním a seznamem knih? Rád mu to svěřím.
7. Podzimní poutě
Čekají nás ještě dvě poutní mše svaté v naši farnosti.
V Nadějově v neděli 1. října 2006 v 10:30 v kapli sv. Václava
a v Arnolci v neděli 22. října 2006 v 10:30 v kapli sv.
Vendelína. Tím bude uzavřená poutní sezóna v naši farnosti a
budeme se těšit na dlouhou a pořádnou zimu.
8. Živý růženec
Do května 2007 mají členové "živého růžence" rozdělená
růžencová tajemství. Chci povzbudit k udržení tohoto
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způsobu modlitby. V říjnu 2005 se přihlásilo 60 lidí, což tvoří
tři skupiny lidí, kteří se denně pomodlí celý růženec. Je to,
myslím, silné duchovní zázemí, z kterého jistě nečerpá
jenom naše farnost. Prosím všechny členy tohoto
společenství, ať na svůj denní desátek nezapomínají!
Mysleme i na zemřelé členy "živého růžence", které si během
roku Pán povolal k sobě! Za všechny živé a zemřelé členy
bude mše sv. o pouti na Svatý Kopeček, kdy budeme
prožívat právě památku Panny Marie Růžencové. Měsíc říjen
je zvláště zaměřen na tuto modlitbu.
9. Listopadové bohoslužby
Ve středu 1. listopadu je Slavnost Všech svatých. Mše svatá
bude v 17:15.
Ve čtvrtek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé. Mše svaté budou ve Zhoři v 17:15 a v Arnolci v
18:30. V neděli 5. listopadu bude odpoledne v 15:00
pobožnost za zemřelé na místním hřbitově. Pokud bude
nevlídné počasí, bude pobožnost v kostele.
10. Společné udílení svátosti nemocných
Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli
12. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Ti, kdo mají zájem o
tuto svátost z důvodu nemoci či stáří, se mají připravit i
svátostí smíření. Pokud se někdo nemůže účastnit této
slavnosti v kostele, rádi ho navštívíme doma. Můžete se
obrátit na mně nebo na P. Bohdana.
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11. Naše internetové stránky
Naše farnost má vlastní internetové stránky:
www.farnost-zhor.unas.cz
Jsou tam zajímavé informace z historie i současnosti naši
farnosti. Jsou tam aktualizované ohlášky a různé akce, které
ve farnosti probíhají. Tyto stránky zhotovil a stará se o ně
Bohumír Kašík, náš ministrant z Nadějova. Na něj se můžete
obracet s připomínkami a různými podněty. Chci mu také
poděkovat za obětavou práci.
12. Tak s chutí do toho!
Prázdniny a dovolené končí a začíná škola, práce a
každodenní povinnosti. Sv. Jan Bosko říká: "Pracuj, jako bys
měl žít věčně a žij tak, jako bys měl zítra umřít!"
Nezapomínejme na to, že bez Božího požehnání, marné
lidské namáhání. Modlitba a práce jsou dvě křídla do nebe.
Přeji hodně úspěchů v novém školním roce, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie!
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