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Markéta � 2/2008 
 
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. Zamyšlení k postní době a Velikonocům   
 

Milí farníci! 
„Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli 
vykoupeni…“, slyšíme ve chvalozpěvu při velikonoční vigilii. Ježíšova 
smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání je uzdravující čin – vykupitelské 
dílo. Ježíš říká: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem 
povolat spravedlivé, ale hříšníky.“(Mt 9,13) A to je pro každého, kdo 
ví, že je hříšník, veliká naděje a povzbuzení. Uznání, že se nemohu sám 
zachránit, ale že potřebuji Spasitele, je pokorný a pravdivý postoj 
člověka. Je to moudrost života. Ať se v době postní dobře připravíme 
na velikonoční svátky a na obnovení křestních závazků! Je totiž 
důležité, abychom se častěji vraceli k události našeho křtu, kdy jsme se 
znovu zrodili z vody a Ducha a stali se Božími dětmi. 

2. Pořad velikonočních bohoslužeb 
 

Květná neděle v 8:30 – připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Na 
začátku mše sv. se budou žehnat ratolesti, které poneseme v průvodu. 
Čtou se pašije podle Matouše. 
Zelený čtvrtek v  17:15 – mše sv. na památku Večeře Páně  
a po ní adorace. 
Od 15:00 do 16:45 možnost přijetí svátosti smíření. 
Velký pátek v 17:15 – velkopáteční obřady.  
Čtou se pašije podle Jana.  
Od 15:20 do 16:45 možnost přijetí svátosti smíření. 
Ve 20:00 pobožnost křížové cesty (podle počasí, snad od hájenky). 
Bílá sobota – v 19:30 – obřady velikonoční vigilie. 
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční v 8:30,  
na konci mše svaté bude žehnání pokrmů. 
Velikonoční pondělí v 8:30, Arnolec v 10:30 
 

*Velikonoční třídenní (triduum) začíná večer na Zelený čtvrtek, když 
se slaví mše na památku Večeře Páně. Dopoledne biskup ve své 
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katedrále spolu s  kněžími světí oleje a kněží obnovují své kněžské 
závazky. Je to den, kdy Ježíš ustanovil dvě svátosti – kněžství  
a Eucharistii. Má to být den našeho díkůvzdání Bohu. 
*Velký pátek je den přísného postu. Jde o půst zdrženlivosti od masa, 
který se týká všech od dovršeného 14. roku věku. Půst újmy (tzn. jen 
jednou za den se najíst do sytosti) se týká všech, kteří dovršili 18. rok 
věku až do započatého 60. roku věku. Samozřejmě, že se to netýká 
nemocných, diabetiků…! 
Středem tohoto dne a liturgie je kříž. Je to jediný den, kdy se v církvi 
neslaví mše svatá.  
*Bílá sobota je den Ježíšova odpočinutí v hrobě. Od 9:00 – 19:00 
budete mít možnost adorovat u Božího hrobu. Večer po západu slunce 
se slaví velikonoční vigilie. Tato bohoslužba je velmi krásná a neměl 
by nás od účasti na ní odradit pozdější čas bohoslužby. V obřadech je 
zdůrazněno vítězství Ježíše Krista nad temnotou hříchu a smrti. Proto se 
má slavit až se stmívá, aby vyniklo světlo ohně a svící. Kdo chce prožít 
radost Velikonoc, měl by se této bohoslužby účastnit. 
Hlavními body velikonoční vigilie jsou: 
slavnost ohně a zapálení velikonoční svíce - Paškálu, který 
symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista.  
křestní bohoslužba, při níž se požehná voda a budeme mít možnost 
obnovit své křestní závazky. Pak budeme pokropení vodou, abychom si 
připomněli svůj křest – zrození z vody a Ducha.  
slavení Eucharistie, neboť ona je plodem Ježíšovy smrti a jeho 
zmrtvýchvstání a závdavkem našeho budoucího vzkříšení. 

3. Velikonoční zpověď 
 

Možnost přistoupit k velikonoční zpovědi bude v sobotu 15. března 
2008 od 9:00 do 11:30. Přijde na výpomoc ještě jeden kněz, využijte 
prosím této možnosti. V 8:00 bude mše sv. ze slavnosti sv. Josefa. 
Možnost máte také půl hodiny před každou mší svatou, případně na 
požádání i po ní.  
Pokud by měli nemocní zájem o návštěvu kněze, obraťte se buď na 
mně nebo na  P. Bohdana. Rádi posloužíme! 

4. Křížové cesty 
 

Pobožnosti křížové cesty budou v pátek v 16:45 a v neděli hned po mši 
svaté.   
Na 4. postní neděli  bude křížová cesta odpoledne ve 14:00 a povede ji 
naše mládež. 
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5. Setkání mládeže  
 

V sobotu 15. března 2008 se v Brně na Petrově uskuteční setkání 
mládeže s diecézním biskupem otcem Vojtěchem Cikrlem. Podrobnosti 
se dozvíte na setkání mládeže v pátek po mši sv. na faře. Na vývěsce 
bude plakát. 

6. Sbírky 
 

V neděli 23. března 2008 – neděle Zmrtvýchvstání Páně – a na 
Velikonoční pondělí budou sbírky věnované na opravu fary – (natření 
střechy a oprava alespoň části fasády).  
Na slavnost Seslání Ducha svatého bude sbírka na charitu. 

7. Adorační den v naší farnosti   
 

V neděli 20. dubna 2008 bude v našem kostele celodenní výstav 
Nejsvětější Svátosti od 9:30 do 17:00. Je třeba, aby po celý den byl 
někdo v kostele, proto budete mít možnost se zapsat na určitou hodinu. 
Můžeme si tentokrát k adoraci zvolit Ježíšova slova: „Pojďte ke mně 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

8. Prosby za úrodu 
 

K svátku sv. Marka se v minulosti vztahovala tradice modliteb za 
úrodu. Vy starší si to určitě pamatujete. Myslím, že se tomu říkalo 
prosebné dny. Snad by bylo dobré, kdybychom také Pána prosili               
o požehnání úrody. Na jaře prosíme o hojnou úrodu a na podzim pak 
zase děkujeme. Proto bychom mohli v pátek 25. dubna 2008 v 17:15 
prosit Pána na tento úmysl a po mši, když by bylo pěkné počasí, 
vyjdeme společně do pole, kde se pomodlíme za příznivé počasí            
a hojnou úrodu.  

9. Poutě v květnu 
 

V neděli 4. května 2008 bude poutní mše sv. v 10:30 ke cti sv. Floriána 
v Nadějově. Ve 14:00 bude májová pobožnost. 

   Stájská pouť a 200 let kaple 
 

V sobotu 24. května 2008 bude poutní mše sv. v 10:30 ke cti sv. Jana 
Nepomuckého ve Stáji při příležitosti 200 let stájské kapličky. Měl by 
přijet kanovník brněnské kapituly P. ThLic. Václav Slouk.  
Všichni jste srdečně zváni!  
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10. Poutní zájezd 
 

V sobotu 17. května 2008 se chystáme uskutečnit poutní zájezd do 
benediktinského kláštera sv. Markéty na Břevnově v Praze a Staré 
Boleslavy. Podrobnosti budou včas oznámeny.  

11. Slavnost Těla a Krve Páně 
 

 Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v neděli 25. května 2008. 
Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Prosím maminky, aby 
zorganizovaly družičky, a také prosím o připravení oltářů jako obvykle. 
Předem děkuji! Během průvodu se máme všichni zapojit zpěvem, proto 
si s sebou vezměte kancionály.  

12. První sv. přijímání 
 

V neděli  1. června 2008 v 8:30 přistoupí čtyři děti z naší farnosti 
k prvnímu svatému přijímání. Po slavnosti bude tradiční posezení 
s rodiči a dětmi na faře. 
V sobotu 31. května 2008 v 16:00 děti přistoupí poprvé ke svátosti 
smíření. Prosím o modlitbu za ně a také osobní příklad. 

13. Poutní zájezd na Slovensko 
 

V době od 16. – 20. srpna 2008 se uskuteční poutní zájezd na 
Východní Slovensko. Ubytování je zařízeno v kněžském semináři na 
Spišském Podhradí. Navštívíme asi tato místa: Turzovka, Lendak, 
Litmanová, Kežmarok, Levoča, Spišský hrad, Košice, Prešov.                 
Snad bude čas i na nějakou přírodu. Záleží na zájmu a také počasí. 
Celková cena zájezdu přibližně 4 500 Kč.  
 

14. Velikonoční přání 
 
„A ť slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!“ 

Pravá velikonoční radost, ať naplní Vaše srdce i domovy. 
To Vám přejí a vyprošují Vaši kněží. 

     P.      P.      P.      P. Mikuláš              Mikuláš              Mikuláš              Mikuláš                  

    P. BohdanP. BohdanP. BohdanP. Bohdan    

            


