Markéta  12/2007
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. Pojďme do Betléma!

Adventní dobu můžeme přirovnat k putování do
Betléma. Je to doba přípravy na setkání s Božským
Dítětem. Aby člověk mohl prožít vnitřní radost
z tohoto setkání musí se s pokorou sklonit, poznat
svou ubohost a přiznat, že potřebuje záchranu. Sv.
Pavel píše: „Ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým,
abychom my zbohatli z jeho chudoby.“
(2 Kor 8,9) Jestliže se Bůh ponížil, aby nám dal život
věčný, musí se i člověk ponížit, aby mohl dar věčného
života přijmout. Vánoce jsou svátky pokory. Když
jsem nedávno navštívil Svatou Zemi, všiml jsem si
jedné věci. Když jsme chtěli vidět jeskyni narození
nebo Boží hrob, museli jsme procházet nízkými
otvory, kde se každý musel pořádně sklonit, aby
k těmto svatým místům mohl. Myslím, že je tím
vyjádřen pravdivý a nutný postoj člověka, chce-li
opravdově a hluboce prožít vzácné okamžiky při
setkání s Bohem. V žalmu čteme: „Zkroušeným a
pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.“(Ž 50,19) Doba
adventní je příležitostí a školou, osvojit si tento
postoj nás lidi vůči Bohu. Pyšný člověk, člověk
zahleděný do sebe nemůže prožít autentickou radost
z narození Božího Syna, který se ponížil a je tichý a
pokorný srdcem. Jedině pokora je dveřmi, kterými
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může do našeho srdce vstoupit Božské Dítě, aby
v nás rostlo a sílilo, abychom i my mohli jednou se
sv. Pavlem zvolat: „Už nežijí já, ale žije ve mně
Kristus.“(Gal 2,20) Pojďme do Betléma a cestou tam
se učme s Pannou Marii, se sv. Josefem, a také se
sv. Janem Křtitelem připravit místo ve svém srdci
tomu, který přichází, aby nás vykoupil a dal nám
život v hojnosti.
2. Pozvání na přednášku

V pátek 14. prosince 2007 v 18:15 se uskuteční ve farním
sále přednáška P. Jindřicha Zdíka Zdeňka Charouze, O.
Praem.,
na téma: Křižáci v církevních dějinách.
Otec Jindřich získal doktorát z teologie i z filosofie v oblasti
historie. 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 15.12.2007
pod vedením
P. Jindřicha Zdíka Zdeňka Charouze, O. Praem.,
želivského premonstráta.
Program
800 – mše svatá s první úvahou (v kostele)
900 – možnost svátosti smíření
1030 – II. duchovní úvaha (ve farním sále)
1100 – 1200 – možnost svátosti smíření
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Zpovídat se bude v kostele i ve farní kanceláři.
Všichni jste srdečně zváni!
4. Bohoslužby ve vánoční době

Pondělí 24.12.– Štědrý den – půlnoční mše svatá – 24:00
bude obětována za všechny živé i zemřelé dobrodince kostela a
farnosti.
Úterý 25.12. – Hod Boží vánoční – 8:30
Středa 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 8:30, Arnolec – 10:30
Pátek 28.12. – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – 15:00
v 16:00 bude na faře vánoční besídka pro děti.
Neděle 30.12. – Svátek Svaté Rodiny – 8:30
Pondělí 31.12. – Sv. Silvestra – děkovná mše sv. v 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 2008
Úterý 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8:30
Středa 2.1. – 17:15
Pátek 4.1. – 17:15
Sobota 5.1. – Arnolec – 17:00
Neděle 6.1. – Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – 8:30
14:00 adorace a svátostné požehnání
Neděle 13.1. – Svátek Křtu Páně – 8.30
Končí doba vánoční a začíná I. část liturgického mezidobí.
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* 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.
Kdo by měl zájem o požehnání svého domu, můžeme se
domluvit.
5. Poutě v naši farnosti v roce 2008

Nadějov – sv. Florián – neděle 4. května – 10:30
Stáj – sv. Jan Nepomucký – bude upřesněno (200 let kapličky)
Zhoř – sv. Markéta – neděle 13. července – 8:30 a 10:30
Nadějov – sv. Václav – neděle 28. září – 10:30
Arnolec – sv. Vendelín – neděle 19. října – 10:30
Případné změny budou včas oznámeny.
6. Poděkování

Chci poděkovat vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispíváte k dobrému fungování naši farnosti. Děkuji za
finanční příspěvky a dary na kostel. Děkuji za duchovní i
hmotnou podporu. Slouží to společnému dobru celé naši farní
rodině. Pán Bůh zaplať! Půlnoční mše sv. bude obětována za
všechny dobrodince kostela a farnosti.
7. 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. Předem
děkuji za Vaše dary!
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Vánoční přání
„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám!“ Ať ve
vašich rodinách vládne Kristův pokoj a přímluva Matky
Boží ať vás provází po celý příští rok a celým vaším
životem.
P. Mikuláš a P.Bohdan
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