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Markéta � 6/2007 
 

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

1. Prázdniny  
 

Milí farníci, bratři a sestry, milé děti! 
 

Prázdniny jsou časem volna, které můžeme prožit 
krásně, obohacujícím způsobem, ale můžeme je prožit i 
zle se špatnými lidmi, ve špatné společnosti a může to 
zranit naše nitro, naše srdce  a často i mezilidské vztahy 
v manželství, v rodinách. I prožívání volných dnů by 
mělo být pro nás příležitostí k  zušlechtění našeho 
života. I o prázdninách máme svým jednáním ukazovat 
na Ježíše a směřovat ke svatosti. Svatost je totiž 
záležitostí všedního dne. Tak to vždy zdůrazňoval 
zesnulý papež Jan Pavel II. 
 

K tomu jeden příběh s názvem „Obyčejný den“ 
 

„Mami, podívej!“ vykřikla sedmiletá Martinka. „No jo,“ 
zamumlala roztržitě žena, protože řídila auto a myslela 
na tisíc věcí, které bude muset doma udělat. Pak 
následovala večeře, večerníček, koupání, několik 
telefonátů – a byl čas jít spát. „Honem, Martino, jde se 
do postele!“ Holčička se rozběhla po schodech do svého 
pokoje. Maminka jí unaveně dala pusu na dobrou noc, 
pomodlila se s ní a zachumlala ji do peřiny. „Mami, já 
jsem ti ještě chtěla něco dát!“ „Dáš mi to zítra,“ 
odpověděla maminka, ale dcera zavrtěla hlavou: „To ne, 
ráno nebudeš mít čas:“ „Ale budu, neboj se,“ bránila se 
maminka. „Dobrou noc!“ dodala a zavřela dveře pokoje. 
Ale ten zklamaný pohled jí nedopřál klid. Tiše se vrátila 
do dětského pokoje      a rozhlédla se kolem. Ve tmě si 
všimla, že Martinka svírá v ruce kousky papíru. 
Pomaličku jí ruku otevřela. Martina v ní držela velké 
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červené srdce roztrhané na kousky. Když ho maminka 
složila, zjistila, že je na něm napsaná básnička nazvaná 
„Proč mám ráda maminku.“ Srovnala útržky papíru a 
četla: „Proč mám ráda maminku? I když máš hodně 
práce a pořád musíš něco dělat, vždycky si najdeš 
čas na hraní. Mami, mám tě ráda, protože jsem pro 
tebe ta nejdůležitější část dne.“ 
Ta slova jí zasáhla přímo do srdce. Honem uvařila kakao 
a s dvěma hrníčky a dvěma kousky koláče spěchala do 
dětského pokoje. Něžně pohladila Martinku po tváři. „Co 
se děje?“ ptala se holčička rozespale, zmatená tou noční 
návštěvou. „To je pro tebe, protože jsi pro mne ta 
nejdůležitější část dne.“ Holčička se usmála, vypila 
trochu kakaa  a spokojeně usnula.“  
 (Z knížky Pro potěchu duše od Bruna Ferrera) 

 

 Kdo je nejdůležitější částí dne pro každého z nás? 
Využijme čas prázdnin k tomu, abychom se sobě 
navzájem více věnovali a udělali si na sebe čas!  

2. Kněžská svěcení 
 

V červnu se tradičně církev těší z  mnoha nových jáhnů a 
kněží. Na Strahově přijme 29. června 2007 kněžské 
svěcení jeden jáhen – Josef Petr Kučera, který přijal 
pozvání na poutní mši do Arnolce 21. října 2007. Na něj 
a samozřejmě na všechny nově vysvěcené jáhny a kněze 
pamatujme ve svých modlitbách a vyprošujme jim 
vytrvalost v povolání a radost z něj. 

3. Opékání buřtů na faře 
 

V den slavnosti sv. Petra a Pavla  v pátek 29. června 
2007 se na farní zahradě sejdeme s dětmi po večerní 
mši sv. k opékání buřtů a ukončení školního roku.  Na 
mši svatou v 17:15 zvu všechny děti, studenty i učitele. 
Poděkujeme na konci mše svaté za uplynulý školní rok a 
zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme tebe…“  
Děti, které se zúčastnily výtvarné soutěže v rámci výročí 
brněnské diecéze, obdrží po mši svaté pamětní list, který 
posílá brněnský biskup Vojtěch. 
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Na mši svatou jsou samozřejmě zváni všichni farníci! 

4. Živý růženec 
 

Ti, kteří se rozhodli zapojit do společenství „Živého 
růžence“ se v neděli 1. července 2007 po mši svaté 
dovědí jaké tajemství růžence se budou modlit a 
dostanou rozpis celého růžence. Prosím, aby po mši 
svaté chvilku setrvali, je to organizačně jednodušší. 
Děkuji! Celkem se přihlásilo 48 členů. Věřím, že toto 
společenství modlitby je velkým duchovním bohatstvím 
našeho farního společenství.  
 

5. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 

Ve čtvrtek 5. července 2007 budeme prožívat slavnost 
našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Protože je to 
zároveň státní svátek, bude mše sv. v 8:30. V ten den 
bude také v televizi v 10:30 přímý přenos slavnostní 
bohoslužby z Velehradu. 

6. Farní pouť sv. Markéty 
 

V neděli 15. července 2007 bude v naši farnosti poutní 
slavnost sv. Markéty. Mše sv. budou v 8:30 a v 10:30. 
Mši sv. v 10:30 bude sloužit P. Jan Nepomuk Jindřich 
Löffelmann, O. Praem., z premonstrátského kláštera v 
Milevsku. Ve 14:00 bude adorace a svátostné 
požehnání. 

7. Sbírka na lavice 
 

O poutní slavnosti se při obou mších svatých uskuteční 
sbírka na lavice, které se dokončují. Podle přibližného 
odhadu budou kompletní lavice stát asi 220 000 Kč. 
Zatím jsme zaplatili v zálohách částku 153 000 Kč. Dary 
na lavice činí zatím 130 000 Kč. Poslední sbírka na 
lavice o letošních Velikonocích činila 36 650 Kč. 
Myslím, že práce na lavicích je umělecky i řemeslně 
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kvalitní a cenově přijatelná. Lavice zhotovuje umělecký 
truhlář pan Petr Žák z Jihlavy. 

8. Poděkování  
 

Chci také tímto poděkovat za štědrost 
nejmenovaným dárcům  a všem, kteří přispíváte na 
tuto velmi potřebnou věc v našem kostele! A také 
těm, kteří při instalaci lavic obětovali svůj čas            
a energii a přišli ochotně pomáhat. 
Odstraněním starých lavic jsme také přispěli asi ze 60 % 
k úbytku červotoče. Jistě jste si všimli, s jakou chutí 
staré lavice konzumoval a přispíval tak k jejich rozpadu. 

9. Hudební meditace 
 

V neděli 22. července 2007 v 15:00 hod. se v našem 
farním kostele   sv. Markéty uskuteční hudební meditace. 
Je to duchovní koncert spojeny s četbou duchovních 
textů. Na varhany bude hrát Petr Sobotka z Měřína a 
další muzikanti s pozouny. Můžeme to chápat jako 
poutní oktáv a prodloužení oslav patronky naši farnosti                  
sv. Markéty. Všichni jste srdečně zváni! Přijďte si 
občerstvit své nitro   a načerpat vnitřní pokoj! 

10. Celostátní setkání mládeže  
 

Od 13. do 19. srpna 2007 se uskuteční celostátní 
setkání mládeže v Klokotech u Tábora. Bohatý program, 
setkání s našimi biskupy, se zajímavými lidmi i se 
svými vrstevníky mohou prožít ti, kdo se z naší mládeže 
zúčastní.  

11. II. expedice do Vysokých Tater 
 

Kdo má zájem, může se ve dnech od 23. do 27. srpna 
2007 podívat do Lendaku a Vysokých Tater. Po 
zkušenostech z minulého roku by počet účastníků neměl 
přesahovat 20 lidí (včetně mé maličkosti), protože jak 
jsme mohli poznat stav SAD (sardinkové/slovenské 
autobusové dopravy), je to o nervy! Dá-li Pán, bude to 
samozřejmě vydařený výlet! Vyjíždělo by se ve středu 
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22. srpna v 18:35 z jihlavského vlakového nádraží 
přímo Jihlava – Poprad. Jízdenky se koupí dopředu 
s množstevní slevou. Přihlaste se nejpozději do 8. srpna 
2007. Je nutné i kvůli cestovnímu připojištění! 

12. Křty a svatby 
 

Chtěl bych upozornit na to, že když někdo žádá o křest 
dítěte nebo chce uzavřít církevní sňatek, je třeba toto 
včas hlásit duchovnímu správci. U křtu alespoň 1. 
měsíc a u svatby alespoň 3. měsíce dopředu 
(samozřejmě, že čím dříve, tím lépe). Je důležité se na 
tyto události připravit a někdy také vyřídit úřední 
záležitosti, které potřebují čas.  
Před křtem dítěte je nutné se sejít k přípravě alespoň 
dvakrát a ke svatbě minimálně čtyřikrát. Duchovní 
správce má zvážit délku přípravy a počet setkání podle 
konkrétní situace a domluvit se s dotyčnými na 
termínech přípravy.  Děkuji všem za pochopení! 
 
 

Přeji požehnané prázdniny a dovolené! 
 

 

 

 

 

 


