
1 

 

Markéta � 9/2008   
 
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. Rok sv. Pavla – úvaha  
 

Není nikdo, kdo by mohl zprostředkovat tak autentický pohled do 
prvotního křesťanství, jako právě apoštol Pavel. V jeho listech zaznívá 
bezprostřední hlas apoštola, který náležel k druhé generaci křesťanů. On 
byl povolán samotným vzkříšeným Kristem (srov. Gal 1,1), avšak nepatřil 
do kruhu dvanácti apoštolů (srov. Sk 1,13.26; 1 Kor 15,5-9). Jeho listy 
nám poskytují náhled do prvních pohanokřesťanských církevních obcí, do 
jejich struktury a organizace, do jejich problémů a potřeb, avšak rovněž      
i do debat a kontroverzí, které vyvstaly při volném přijímání pohanů do 
církve, která ještě platila za část židovského společenství.  
V svých listech dává Pavel najevo, kým skutečně je: světec obtížený 
chybami a slabostmi. Žádný jiný z novozákonních autorů nám nedává 
nahlédnout do svého nitra tak jako Pavel. Z jeho listů je patrné, že se 
neustále obklopuje lidmi, kteří jsou mu věrně oddáni a kteří se podrobují 
jeho příkazům a nařízením. On, který dříve byl náruživým zastáncem 
židovství, si jako křesťan tento svůj charakter uchoval a dával ho velmi 
často pocítit svým novým spolubratrům ve víře. V listu Galaťanům sděluje: 
„Když však přišel Petr do Antiochie, přímo jsem proti němu vystoupil, 
protože si zasloužil výtku“ (Gal 2,11). Křesťanům v Korintu dokonce 
několikrát vyhrožuje: „Mám k vám přijít s holí?“ (1 Kor 4,21), „až zase 
přijdu, nikoho nebudu šetřit“ (2 Kor 13,2). Zároveň je však tento tvrdý        
a nekompromisní muž zcela oddán svému poslání. Pro něj platí jen láska 
jeho Pána a služba církevním obcím, jak to krásně dosvědčuje jeho 
nejstarší list: „My jsme si mezi vámi počínali tak něžně, jako když matka 
hýčká svoje děti. Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen 
odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice 
jsme si vás oblíbili.“ (1 Sol 2,7-8). Apoštol Pavel náležel do dvou kultur: 
židovství a helénismu. Na jedné straně je viděn jako jeden ze zakladatelů 
křesťanství, na druhé straně jako apostata náboženství svých otců. Sám se 
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však pokládal za „služebníka Ježíše Krista a povolaný apoštol“ (Řím 1,1).          
(Tento text vypracoval Doc. Dr. Petr Mareček Th.D. )   
 

Modlitba z baziliky sv. Pavla za hradbami, Řím 
  
Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti 
a mučedníku pro lásku Kristovu, 
vypros nám hlubokou víru, nezlomnou naději 
a planoucí lásku k Pánu, abychom mohli spolu s tebou říci: 
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“  
Pomoz nám stát se apoštoly, kteří věrně slouží tvé církvi, 
a svědky tvé pravdy a krásy uprostřed temnot naší doby. 
S tebou chválíme Boha našeho Otce:  
„Jemu buď sláva, v Církvi a v Kristu na věky věků”.  
Amen. 

2. Příprava ke svátosti biřmování 
 

V pátek 5. září 2008 v 18.15 hod. se uskuteční první setkání těch, kteří 
chtějí přijmout svátost biřmování. Setkávat se budeme jednou za čtrnáct 
dní a bude to spojeno se setkáním mládeže. Příprava na biřmování je 
povinná pro ty, kteří se závazně přihlásili a bude se na ní klást důraz. Proto 
by nebylo dobré toto setkávání podřizovat jiným aktivitám. Pokud se 
někdo nebude moci zúčastnit, je třeba, aby to dal dopředu vědět, aby se 
mohlo domluvit náhradní setkání. Kdy bude biřmování? Až se dobře 
připravíme a také až se domluvím na vhodném termínu s otcem biskupem. 

3. Setkávání dospělých  
 

První setkání dospělých v novém školním roce bude v pátek 12. září 2008 
po večerní mši svaté. Budeme pokračovat ve výkladu katechismu a také se 
pokusíme trochu více poznat sv. Pavla, když je mu tento rok zasvěcený. 
Zvu všechny. Nikdo není vyloučen. Rád bych tam uvítal také muže. 
Srdečně zvu. 

4. Mše svaté pro děti 

Vždy první neděli  v měsíci bude mše svatá, zvláště promluva, zaměřená 
více pro děti. Pokud by se našel někdo, kdo by mi chtěl pomoci s přípravou 
těchto mší, budu rád. Jedná se například o přípravu přímluv a třeba i nějaké 
písničky, kterou by mohly děti zazpívat během sv. přijímání nebo také na 
konci mše svaté. Děkuji za nabídnutou pomoc! 
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5. Dokončené opravy 

Část fary se nám podařilo společnými silami opravit a mám z toho velkou 
radost. Práce, kterou jsme vykonali nás snad obohatila nejenom tím, že se 
s radostí můžeme podívat na vykonané dílo, ale také na vztazích, protože 
jsme se mohli poznat ještě jinak, než jsme na sebe zvyklí. Také patří dík 
ženám, které uklízejí a starají se o výzdobu zvláště v kostele, ale také při 
úklidech ve farní budově. Za veškerou vaši pomoc upřímné Pán Bůh 
zaplať! Ať vás Bůh obdaří svou milostí a požehnáním!    
 

6. Dožínková slavnost 
 

V neděli 21. září 2008 v 8.30 hod. budeme při mši svaté děkovat Bohu za 
úrodu, kterou nám letos dopřál sklidit. Při mši se ponesou dary jako 
obvykle. Prosím ženy, aby tyto dary připravily. Na setkání dospělých se 
přesněji domluvíme a zorganizujeme to. Díky za pomoc! 
 

7. Autobusová pouť 
 

V sobotu 11. října 2008 se uskuteční již osmá autobusová pouť, tentokrát 
na Turzovku  (50 let od údajného zjevení). Podrobnosti se včas dozvíte. 
Předpokládaná cena zájezdu je 400 Kč. Jako obvykle, dá-li Bůh, bychom 
mohli společně prožít krásu a pohodu této poutě. 
 

8. Podzimní poutě 
 

V neděli 28. září 2008 v 10.30 hod. bude poutní mše svatá v kapli sv. 
Václava v Nadějově.  
V neděli 19. října 2008 v 10.30 hod. bude poutní mše svatá v kapli                  
sv. Vendelína v Arnolci. 

9. Listopadové bohoslužby 
 

V sobotu 1. listopadu je Slavnost Všech svatých. Mše svatá bude v 8:30. 
V neděli 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté 
budou ve Zhoři v 8:30 a v Arnolci v 10:30.  
Ve Zhoři bude hned po mší svaté následovat pobožnost na místním 
hřbitově, pokud bude vhodné počasí.  
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10. Vyučování náboženství 
 

Začne ve středu 10. září 2008 ve škole. Hodiny a skupiny dětí budou ještě 
upřesněny, ale zřejmě to bude stejné, jako minulý rok. K prvnímu svatému 
přijímání se budou připravovat 2 děti.  
Děti mají mít v hodinách náboženství sešit, desky, do kterých si vkládají 
pracovní listy a psací potřeby. Prosím rodiče, aby nepřítomnost dítěte 
v hodině omluvili buď písemně nebo ústně, a aby věnovali pozornost          
i tomuto předmětu, pokud jde o domácí úkoly, znalosti a přípravu na 
hodinu. Děkuji za spolupráci! 
 

11. Pomazání nemocných 
 

Společné udílení svátosti pomazání nemocných se uskuteční při mši svaté 
v neděli 9. listopadu 2008. Nemocné, kteří se nemohou účastnit 
společného udílení této svátosti rád navštívím a udělím jim tuto svátost. 
Zapsat se můžete v sakristii. 
 
 

 
 
Přeji žákům, studentům, učitelům i rodičům hojnost darů 
Ducha Svatého a otevřený sluch k jeho vnuknutím a vedení. 
Ať jsme zapálení ohněm jeho lásky a ať ochotně 
spolupracujeme na jeho díle v nás i kolem nás. 
 


