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Markéta ���� 8/2007 
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. Z povinnosti nebo z lásky? 
 

Můžeme svůj vztah k Bohu nazvat povinností? Zkuste si 
představit, že manžel miluje svou ženu, protože musí z 
povinnosti. Rodiče z povinnosti mají rádi své děti, 
protože musí. Když něco musím a ne chci, pak je 
v takovém vztahu málo svobody a lásky. Pán Ježíš říká: 
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo…“ (Jan 
14,23). Když mám někoho rád, snažím se mu vycházet 
vstříc, respektovat ho a jeho rady a upozornění beru 
jako projev lásky a zájmu.  
Když se mají manžele opravdu rádi, těší se na sebe, 
čekají na sebe     a rádi jsou spolu. Nikdo je nenutí, 
berou to jako něco přirozeného, protože v jejich vztahu 
je hluboká láska. 
Bylo by zvláštní, kdyby si říkali jak se mají rádi, ale 
hledali by každou příležitost jak se jeden druhému 
vyhnout, vzdálit, aby si třeba nemuseli pomoci.   
I vztah člověka vůči Bohu je často podobný. „Kdo mě 
miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude 
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho 
příbytek.“ říká Ježíš (Jan 14,23).  
Co je to za vztah k Bohu, když hledám důvody, abych 
se nemusel modlit, jít v neděli na mši svatou? Když se 
ve svém jednání ptám co je ještě možné udělat, aby se 
to nebralo jako hřích? Jak daleko mohu ve svém 
jednání, mluvení a myšlení zajít, abych neporušil 
přikázání, ale abych také ještě z toho něco měl? To 
není živá víra ani vztah lásky! Je to vypočítavost a 
farizeismus. 
Láska k Bohu se projevuje také navenek. Lidé rádi 
říkají, že mají Boha v srdci, že věří v srdci a že 
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nepotřebuji to projevovat navenek. Je to alibismus. 
Když by manžel říkal manželce, jak jí má rád, ale 
neprojevil by ji to navenek, nedokázal jí to skutky, svou 
blízkostí     a pomocí, jak by to mohla manželka poznat 
v jeho srdci? Tak jak píše sv. Jakub: „Ukaž mi tu svou 
víru bez skutků a já ti svými skutky ukážu svou 
víru.“(Jak 2,18). To platí i o lásce. Ukaž mi tu svou 
lásku bez skutků a já ti svými skutky ukážu svou lásku. 
Mohli bychom říct, že Bůh na rozdíl od lidí vidí do srdce 
a tedy ví, že ho máme rádi i bez viditelných skutků. To 
je pravda. Ale Ježíš nám sám ukazuje svou lásku svým 
jednáním. Na kříži nám dokazuje jak nás miluje. „Nikdo 
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 
přátele…“ (Jan 15,13). Láska se tedy projevuje skutky. 
Pokud je náš vztah k Bohu jen povinností, tzn. pokud 
se modlím, chodím na mši svatou, postím se a vyvarují 
se příležitosti k hříchu jen proto, že musím, že jsem 
povinen, pak jsem nepochopil, co znamená milovat.  
Ježíš za nás neumřel z povinnosti, ale z lásky. I my 
dělejme vše z lásky. Jen tak může naše činnost 
přinášet dobré ovoce. Co neděláme s láskou, jako 
bychom nedělali vůbec. Láska dává všemu hodnotu. 

2. Začátek školního roku 
 

V neděli 2. září 2007 bude ve 14:00 hod. adorace a 
svátostné požehnání zaměřené pro žáky, studenty a 
učitele k zahájení šk. roku. Budeme prosit o dary 
Ducha svatého, aby nás během celého školního roku 
provázel svým světlem a požehnáním. Samozřejmě, že 
jste zváni všichni. Pak bude následovat posezení na 
faře. 

3. 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.  
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Současně bude probíhat také příprava děti k 1. svaté 
zpovědi           a svatému přijímání. Byl bych rád, aby 
rodiče dětí, které chodí do třetí třídy sami projevili 
zájem o přípravu děti a osobně je přihlásili k této 
přípravě. Mohou tak učinit po každé mši svaté nebo 
také můžou zavolat na můj mobil: 775 348 346 
nejpozději do poloviny září 2007.  
Hodiny náboženství budou včas oznámeny.  

4. Katecheze dospělých 
 

Po prázdninách pokračujeme v setkáních dospělých na 
faře, kde budeme dále mluvit o Vyznání víry. První 
setkání po prázdninách bude v pátek 14. září 2007 po 
večerní mši svaté. Budeme se zase střídat s mládeží 
vždy po čtrnácti dnech. Mládež bude mít první setkání 
7. září 2007. S mládeží budeme pokračovat ve 
výkladu mše svaté – Eucharistie. Mládež může chodit 
na setkání od 7. třídy ZŠ   a výš. Těším se na setkávání 
s Vámi! 

5. Šestá autobusová pouť 
 

V sobotu 6. října 2007 se můžeme těšit na další (již 
šestou) autobusovou pouť do Mariazell v Rakousku, 
kde je poutní bazilika Narození Panny Marie. Letos 8. 
září navštíví toto místo Svatý otec Benedikt XVI. při 
příležitosti 850. výročí založení tohoto poutního místa. 
My na toto místo pojedeme o měsíc později. 
Autobus pojede z Arnolce ve 3:45 hod. a pak bude 
pokračovat do Stáje, Zhoře a Nadějova. Jídlo si 
vezmeme s sebou, obědvat budeme z vlastních zásob. 
Zapisujte se v sakristii! Každý musí mít v autobuse své 
místo, není možné brát děti na klín. Důležité je mít 
platné cestovní doklady – občanský průkaz nebo pas! 
Předpokládaná cena zájezdu asi 500 Kč na osobu.  

6. Opravy v kostele a na faře 
 

Ve farní budově jsme vyměnili světlík na chodbě 
v prvním patře a byl zhotoven nový poklop do sklepa. 
Proběhly tam drobné zednické, malířské a klempířské 
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práce. V kostele jsou instalovány nové lavice, ve 
kterých můžete s radostí naslouchat Božímu slovu   a 
prožívat mši svatou. Je pochopitelné, že nové lavice 
nemusí všem vyhovovat, protože každý je jinak vysoký, 
má jiné zdravotní potíže   a jiný věk apod.. Doufám ale, 
že budete ve větší míře spokojeni. Ostatní prosím o 
trpělivost a pochopení, protože „není na světě člověk 
ten, který by se zalíbil všem“ a i to musím brát na 
vědomí.  
Ještě jednou děkuji všem za dary a příspěvky a  za 
pomoc při instalaci!  

7. Farní knihovna 
 

Pomalu přibývají další knížky do naši farní knihovny. 
Bylo by dobré, abyste ji využívali a zvláště v zimě za 
dlouhých večerů si četli a prohlubovali tak svou víru. Je 
možné si knížky zapůjčit a po přečtení je zas vrátit, aby 
si je mohli půjčit další zájemci.  

8. Podzimní poutě 
 

Čekají nás ještě dvě poutní mše svaté v naši farnosti.  
V Nadějově  v neděli 30. září 2007 v 10:30 v kapli sv. 
Václava 
 a v Arnolci v neděli 21. října 2007 v 10:30 v kapli sv. 
Vendelína.  
Tím bude uzavřená poutní sezóna v naši farnosti. 

9. Listopadové bohoslužby 
 

Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost Všech svatých. Mše 
svatá bude v 17:15 a bude obětována za všechny živé 
a zemřelé kněze působící v naši farnosti. 
Ve pátek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé. Mše svaté budou ve Zhoři v 17:15 a 
v Arnolci v 18:30.  
V neděli 4. listopadu bude odpoledne v 14:00 
pobožnost za zemřelé na místním hřbitově. Pokud bude 
nevlídné počasí, bude pobožnost v kostele. 
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10. Společné udílení svátosti nemocných 
 

Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat 
v neděli 11. 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. 

11. Modlitba k Duchu svatému 
 

Duchu Stvořitele, obnov mě.  
Duchu lásky, dej mi věrnost. 
Duchu pravdy, vzdal ode mě pokrytectví a lež. 
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání. 
Duchu síly, posilni mě. 
Duchu světla, rozjasní mě. 
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb, 
Duchu pokoje, obnov svět a začni u mě. Amen. 
 
 


