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Markéta � 7/2008 
 
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. Příroda je Boží dar  
 

Viditelný svět je jako mapa, která zobrazuje nebe – věčný příbytek 
živého Boha. (Jan Pavel II.) 
 

Stvořil Plejády i Orióna, temnoty mění v jitro a den zatmívá v noc;  
volá mořské vody a rozlévá je po povrchu země – jeho jméno je 
Hospodin. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,  
lze vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. (Am 5,8; Řím 1,20)  
 

Člověk se učí vidět Stvořitele tím, že rozjímá krásu jeho stvoření.  
Lidská inteligence může odhalovat ruku Umělce v podivuhodném díle, 
které dovršil. Rozum může poznat Boha prostřednictvím přírody –  
Boha osobního, nekonečně dobrého, moudrého, mocného a věčného, 
Boha, který svět přesahuje a současně je ve svém stvoření nejintimněji 
přítomen... Ježíš nás naučil vidět ruku Otce v kráse polních květů, 
nebeském ptactvu, hvězdné noci, poli připraveném ke žni, ve tvářích 
dětí a v potřebách druhého. Pokud pozorujeme vesmír se srdcem 
čistým, uvidíme také Boží tvář (viz Mt 5,8), protože zjevuje tajemství 
prozřetelné lásky Otcovy. Nemůžeme ale mísit Stvořitele s jeho 
stvořením. (Podle Jana Pavla II.) 
 

Člověk je dobrým pánem přírody jen za předpokladu, že přijal Boha za 
svého Pána. (Podle Pavla Kosorina)  
 

Ptám se slunce: Kdo tě stvořil?  
Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly?  
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným, šumět, smát se, nebo 
bouřit? Jaké tajemství ukrýváš ve svých hlubinách?  
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj počátek a konec?  
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku?  
A vy, vrcholy hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky, ptám se vás, 
odkud pocházíte?  
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Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy, zelená pole a lesy a ptám se 
jich: Kdo vás povolal k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích?  
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí: Co ty mi budeš vyprávět?  
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám: Kdo tě 
uvedl do pohybu, abych já mohl žít?  
 

Odpověď šumí jako moře, vše oznamuje jen to jedno jediné poselství:  
Bůh je náš počátek! On nás vymyslel a On nám daroval život, abychom 
mohli být. (Podle Tomislava Ivančiče)  
 

MODLITBA MOTÝLA  
 

Bože, co jsem to jenom...?  
Už to mám, moře květů, slunce, díky Bože.  
Ten závan ze záhonu růží...  
Co jsem to jenom...?  
To kapka rosy skulila se do náruče květu samou radostí.  
Už bych asi měl...  
Už ani nevím!  
To vítr kreslil na má křídla svoje nápady.  
Na má křídla, víš...  
Co jsem to jenom...?  
Už to mám!  
Chtěl jsem ti jen, Pane, říct: Amen!  (Carmen B. de Gasztold) 

 

A tak, až budeme během prázdnin a dovolené v přírodě, nechme se jí 
okouzlit a snažme se v ní pozorovat Boží stopu, odraz Boží krásy         
a dokonalosti. Mějme ji v úctě a chovejme se v ní jako člověk – její 
součást i její správce. Ovšem vždy jako dobrý správce, který ví, že není 
pánem, ale jen správcem tohoto velkého Božího daru.  

2. Farní pouť u sv. Markéty  
 

V neděli 13. července 2008 bude v naší farnosti poutní slavnost           
sv. Markéty. Mše sv. budou v 8:30 a v 10:30. V 14:00 bude adorace           
a svátostné požehnání.  
Pravděpodobně nás navštíví P. Timotej Pavel Vácha, O. Praem., 
novokněz. Měl by mít mši sv. v 8:30 a novokněžské požehnání.          
Mši sv. v 10:30 by měl celebrovat novoříšský pan opat J. M. Marián 
Rudolf Kosík, O. Praem. Doufám, že oba přijedou. Po požehnání ve 
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14:00 bude možné ještě přijmout novokněžské požehnání. Mezi mšemi 
bude možnost přistoupit ke svaté zpovědi.  

3. Hudební meditace 
 

V neděli 27. července 2008 v 15:00 se uskuteční v našem kostele již 
tradiční duchovní meditace – koncert k poctě sv. Markéty, patronky 
naší farnosti. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni             
a pozvěte i ty, kteří jinak do kostela nechodí. 

4. Česko - slovenské setkání mládeže  
 

Od 18. do 20. července 2008 se uskuteční česko – slovenské  setkání 
mládeže na Velehradě. Bohatý program, setkání s našimi biskupy, se 
zajímavými lidmi i se svými vrstevníky mohou prožít ti, kdo se z naši 
mládeže zúčastní.  

5. Rok 2009 – rok farnosti  
 

V roce 2009 si připomeneme 150 let od vyhlášení naši zhořské farnosti. 
Bylo to v roce 1859, kdy naše farnost přestala být kaplankou 
(kaplanskou lokalitou) patřící pod Bohdalov a kdy tady byl jmenován 
první fará ř P. Václav František Kopečný, který zde předtím působil 
jako lokální kaplan. Byl to již šestnáctý  kaplan od roku 1765, kdy zde 
byl prvním kaplanem jmenován P. František Stejskal. 
Myslím, že je to významná událost, kterou si máme ve farnosti 
připomenout. Farnost je administrativně nejmenší správní celek, který 
patří do děkanátu a děkanáty pak tvoří diecézi. Farnost je tedy 
buňkou diecéze. Také ji říkáme farní rodina. Myslím, že je to příhodný 
název, který nás motivuje k tomu, abychom se snažili ve farnosti 
vytvářet opravdové vztahy, lidské i křesťanské. Když ji nazveme 
buňkou diecéze, je dobré vědět, že diecéze je taková, jaká je její 
jednotlivá buňka. Naše farnost je živou buňkou, která spolu s dalšími 
vytváří snad dobrý obraz naší diecéze. Musíme být zdravou a živou 
buňkou, která má své nezastupitelné a jedinečné místo a poslání 
v duchovním organismu naši brněnské diecéze. 
Přál bych si, aby během roku 2009 jsme měli dost různých příležitostí 
si toto připomenout a znovu prožít. Budeme prožívat různá setkání       
a akce, kterými to dostatečně oslavíme. Byl bych rád, aby nás tento rok 
oslovil, povzbudil ve víře a obohatil v životě. 
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Prosím, abyste také dávali návrhy, co by se mohlo uskutečnit. Např. 
historická přednáška, farní výstava historických fotografií, ale               
i fotografií z života naší farnosti po pádu komunismu, duchovní obnova 
– lidové misie, farní den spojený s posezením, případně farní ples, 
který bychom si sami zorganizovali. Dá – li Bůh, jistě budou i farní 
zájezdy. Byl bych rád, kdyby naši farnost navštívil třeba při 
biřmování náš otec biskup Vojtěch Cikrle. Pokud by vás něco 
napadlo a pokud se najdou dobrovolníci, kteří pomůžou s organizací, 
budu rád. I tím se projeví životaschopnost naši farnosti.  

6. Poděkování  
 

Všem, kteří obětavě pomáhali při opravě farní budovy upřímné Pán 
Bůh zaplať. Dobré dílo se může podařit tam, kde je ochota pomoci       
a kde nechybí obětavé nasazení pro věc. V naší farnosti se to docela 
daří díky Vám, ochotným farníkům. Díky moc! 
 
 
 
 
Přeji požehnané prázdniny a dovolené! Využijme tento 
čas k regeneraci sil a vzájemnému obohacení! Věnovat 
druhému čas, znamená správně investovat. 
 

       
 

 
 


