Markéta  12/2008
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,

Adventní zamyšlení – Neměl nikdy čas
Pán farář říká mladým manželům: „Přijďte někdy na mši svatou. Rád vás
uvidím.“ „Ano, rádi, ale až ten náš malý trochu povyroste. Teď bohužel
nemáme čas, to víte…“ O několik let později malý Petr absolvuje přípravu
a přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Pak už se zase rodina v kostele
neukáže. Pan farář potká maminku na náměstí, a ta vysvětluje: „Rádi
bychom přišli, to víte, ale Petřík nechce. A my ho nemůžeme nutit.“ Na
gymnáziu přichází nové pozvání. Odpověď: „To je dobře, že nám to říkáte.
Dobře, že se farnost o mládež stará. Vždyť by se Petřík mohl dostat do
špatné společnosti! Jenže my máme bohužel tak málo času! A neděle je
jediný den, kdy se můžeme trochu vyspat.“ Když má již dospělý Petr
svatbu, mluví pan farář s rodiči. Maminka vysvětluje: „Teď už má svůj
život, do toho mu nemůžeme mluvit! To víte, mladí už dnes nevěří. Co
člověk nadělá!“ Po několika letech přijde maminka na faru: „Pane faráři,
představte si, že náš Petr měl včera autonehodu. Nevíme, jak to s ním bude.
Je v kritickém stavu. Prosím, modlete se za něj. A mohl byste jej navštívit?
Máte čas?“ „Ano, jistě. A jak se mu to stalo?“ „To víte, jel rychle, spěchal,
neměl čas….“
Ať je tedy adventní doba pro nás příležitostí, najít si čas pro Boha i pro
bližního. Nepromarněme tuto velikou Boží nabídku!

Předvánoční zpověď
Zpovídání před svátky bude v sobotu 20. prosince 2008 od 15:00 hod.
Zpovídat se bude, dokud budou lidi!!! ( V 17.00 mám mši sv. v Arnolci.)
Budeme zpovídat dva. Využijte této možnosti. Také můžete využít
zpovídání v Jihlavě u Matky Boží v pondělí 22.12. a úterý 23.12. před
svátky (9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00) nebo vždy v pátek ve stejný čas.
Není dobré odsouvat zpověď na poslední chvíli. Svátost smíření můžete
vykonat také půl hodiny před každou mší svatou nebo se i osobně domluvit
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s knězem. Adventní obnova letos nebude. Zdá se, že o ní moc velký zájem
není.

Bohoslužby ve vánoční době
Středa 24.12.– Štědrý den – půlnoční mše svatá – 24:00
bude obětována za všechny živé
i zemřelé dobrodince kostela a farnosti
Čtvrtek 25.12. – Hod Boží vánoční – 8:30 (sbírka na potřeby farnosti)
Pátek 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 8:30, Arnolec – 10:30
Neděle 28.12. – Svátek Svaté Rodiny – 8:30
Při mši svaté bude zpívat chrámový sbor z Urbanova.
V 15:00 bude na faře vánoční besídka pro děti.
Středa 31.12. – děkovná bohoslužba – 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 2009
Čtvrtek 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8:30
Pátek 2.1. – 17:15 (první pátek v měsíci – na konci mše bude adorace)
Neděle 4.1. – Slavnost Zjevení Páně, (Tří králů) – 8:30
14:00 adorace a svátostné požehnání
Neděle 11.1 – Svátek Křtu Páně – 8:30
Končí vánoční doba a začíná první část liturgického mezidobí.
* 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. Pokud bude zájem, mohou být požehnané i zlaté předměty, které
si přinesete.
Kdo by měl zájem o požehnání svého domu, můžeme se domluvit.

Rok 2009 – rok farnosti
Jak jsem už předeslal v minulém věstníku, naše farnost v roce 2009 slaví
150 let od vyhlášení. Je to příležitost pro každého z nás, abychom si
uvědomili, že patříme do jedné farní rodiny a že vytváříme místní
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společenství pokřtěných – církevní obec. Má to být společenství plné
života a optimismu. Každý z nás má odpovědnost za to, jak naše farnost
funguje, jak žije. Neměla by to být záležitost pouze duchovního správce,
ani jenom farní rady nebo několika jedinců, kteří se snaží něco pro farnost
dělat, ale všichni máme podle svých schopností a možností přispívat
k vytváření živého farního společenství. Během tohoto roku bude možnost
různých aktivit, kterými chceme hlouběji prožít sounáležitost a uvědomit si
potřebu společenství. V druhé polovině června budeme mít možnost prožít
čtyřdenní duchovní obnovu farnosti (od 18. – 21. června 2009, tj. čtvrtek
večer až neděle), na kterou by přijel P. Tomáš, jeden z otců redemptoristů,
kteří mají bohaté zkušenosti s těmito obnovami i s lidovými misiemi.
Podrobnosti se včas dozvíte. Bylo by dobré, abyste s tím počítali.
Nástěnný kalendář na rok 2009, který pro vás připravil a nechal
vytisknout Bohumír Kašík, za což mu patří dík, je také připomenutím
a milou památkou na toto výročí. Pravděpodobně by se mohl koncem roku,
snad v sobotu 14. listopadu 2009, dá-li Bůh, uskutečnit farní ples.
Také si připomeneme 80 let od vysvěcení kaple sv. Václava v Nadějově,
což by si také zasloužilo pozornost a patřičnou oslavu. Snad by bylo dobré,
aby se našli dobrovolníci, kteří by pomohli s organizací těchto různých
aktivit. Rád uslyším nějaké vaše návrhy a uvítám spolupráci. Předem
děkuji!

Poutě v naší farnosti v roce 2009
Nadějov – sv. Florián – neděle 3. května – 10:30
Stáj – sv. Jan Nepomucký – neděle 17. května – 10:30
Zhoř – sv. Markéta – neděle 12. července – 8:30 a 10:30
Nadějov – sv. Václav – neděle 27. září – 10:30
Arnolec – sv. Vendelín – neděle 25. října – 10:30
Případné změny budou včas oznámeny.

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se během celého roku zapojovali do různých činností
ve farnosti. Ať už to byla pomoc při brigádách, opravě fary, úklidu kostela a fary,
starost o farní zahradu, zvonění a kostelničení, varhaničení, ministrování, zpívání
při bohoslužbách a další bohulibé činnosti, bez kterých by naše farnost
nefungovala nebo fungovala špatně. Také chci poděkovat nemocným za jejich
modlitby a oběti, kterými posilují naši farnost. Moc děkuji a vyprošuji Boží pokoj
a lásku. Půlnoční mše svatá bude obětována za všechny dobrodince farnosti
a kostela.
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Boží království může
každý z nás zakusit,
když Bohu dovolí,
aby proměnil jeho srdce tím,
že ho naplní svojí láskou.
A toto platí pro každého z nás.
I pro Tebe!
„Projevila se dobrota Boha,
našeho Spasitele,
a jeho láska k lidem;
ne snad proto,
že my jsme vykonali něco
dobrého,
ale z jeho milosrdenství.“
(Tit 3,4-7)

Přejeme vám všem milostiplné prožití svátků
Narození Páně a Boží požehnání v novém roce.
Vaší kněží Mikuláš a Bohdan

4

