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Farní zpravodaj 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá | V. ročník / 52. číslo, datum vydání: 29. 3. 2015 

 

Úvodní slovo 
 

     Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva 
zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá 
Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho 
pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, 
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se 
rozdělili losem." (Lk 23, 32-34). 

Scéna kolem kříže je hrubá a nelidská. Vojáci jsou 
součástí popravy, znudění ukřižováním. V tomto 
složení pravděpodobně tento týden provedli už několik 
poprav ukřižováním. Když viděli ukřižování poprvé, 
možná byli zasaženi jeho krutostí, ale nyní jsou 
lhostejní, bez emocí. Ukrutný proces začínají přibitím 
odsouzeného hřeby na kříž, potom kříž zvednou, kříž 
se houpe dopředu a dozadu dokud není 
na spodu zajištěn klíny. A když je splněn 
tento úkol, sednou si vojáci kolem a 
čekají, než odsouzený zemře - někdy i 
více dní. Aby jim čas lépe ubíhal, hrají v 
kostky, aby si rozdělili věci zbylé po 
ukřižovaném. Taková je scéna. Ale 
uprostřed toho všeho se ozve šokující, 
mocné zvolání ukřižovaného „zločince“ 
z prostředního kříže: „Otče, odpusť jim, 
vždyť nevědí, co činí."  

Co to Ježíš říká? Ve své poslední 
hodině se modlí, prosí všemohoucího 
Boha. Je však pozoruhodné, že Ježíš 
neprosí za sebe! Každý jiný by zřejmě 
prosil: „Bože, pomoz mi!" pokud by byl 
vůbec schopen vydat nějaký zvuk. Avšak 
Ježíšova modlitba je zcela nesobecká. 
Stará se o lidi, kteří jsou zodpovědní za 
jeho ukřižování a prosí Boha, aby jim odpustil. Místo 
aby myslel na sebe a na svoje potřeby, myslí na ty, 
jejichž duše jsou v mnohem větším nebezpečí než jeho 
vlastní. První věc, kterou se z toho můžeme naučit, je 
láska. Ježíš miluje až do krajnosti. 
Nakonec, Ježíš vyjadřuje svoje podvolení se. Předává 
svůj lidský život svému Otci, který mu dal 33 let života.  

 
Slovo „duch" je běžné slovo pneuma, „dýchání, dech 
života." Může odkazovat na Svatého Ducha, avšak 
odkazuje na osobního ducha Ježíšova, na část lidské 
osobnosti (Žid 4, 12; 1 Sol 5, 23). 

Ježíš se modlí svoji poslední modlitbu tak 
vyrovnaně a s takovým klidem, protože zná Otce a ví, 
že s Otcem existuje život i po smrti. Jako zbožní Žid 
se tato slova modlil při večerní modlitbě po celý svůj 
život. Nyní, na konci svého života se je modlí 
naposledy - a končí svůj lidský život, aby přijal Život, 
který nabízí Otec ve své vlastní přítomnosti. Modleme 
se s Ježíšem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám 
svého ducha ". 

          Ve znamení kříže 
 

Jindřich Soukal 
 
1) Když první pláč se ozval ze tvých rtů, 
maminka k srdci přitiskla tě blíž, na čelo 
tvoje chvějící se rukou s mateřskou 
láskou udělala kříž. 

 
2) Když uměl jsi již první krůčky vratké, 
na pozdrav ručkou zamával jsi již, tu 
brávala ji teplou svou dlaní a učila tě, jak 
se dělá kříž. 
 
3) Čas letí dál i tobě také život přinese 
často mnohých trampot tíž. Věř, u kříže 
se duše tvá vždy zhojí, tam najdeš klid a 
srdce očistíš. 
 
4) Jen se ho drž, je věčným zdrojem síly, 
když vše tě zklame, k němu vždycky 

smíš a Ten, jenž za nás kdysi trpěl i tobě rád pomůže 
nést tvůj kříž. 

 
5) Byť potupený a hanobený světem, vítězem zase 
jednou bude kříž, i ty ve všech útrapách a strastech 
vše vydržíš a s ním i zvítězíš! 

 
 

Velikonoce 2015 
 

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek mše svatá 
17.00 Rynárec  
19.00  Horní Cerekev 

3. 4. 2015    Velký pátek 
křížová cesta 
obřady  

16.30     Horní Cerekev 
17.00 Horní Cerekev 
19.00 Veselá 

4. 4. 2015    Bílá sobota  mše svatá 20.00 Horní Cerekev 

5. 4. 2015    Neděle Zmrtvýchvstání Páně mše svatá 
7.30 Rynárec 
9.00 Veselá 
10.30 Horní Cerekev 

 
6. 4. 2015    Pondělí Velikonoční mše svatá 

7.30  Rynárec – dětská mše sv. 
9.00 Veselá 
10.30 Horní Cerekev 
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Velikonoce v otázkách a odpovědích 
 

Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. 
Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s 
obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký 
- na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek 
zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a 
pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i 
zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového 
roku, a tedy i nového života. 

Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový 
význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení 
židovského národa z egyptského otroctví. 

Současný význam pak Velikonoce dostaly 
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci 
lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není 
konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu 
životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový 
život.  

PROČ JSOU VELIKONOCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍM 
KŘESŤANSKÝM SVÁTKEM? 

Protože je to svátek toho největšího tajemství 
křesťanského života - tajemství Boží lásky, která se 
projevuje v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro 
nás dává svůj život a tento život mu je vrácen ve zcela 
nové podobě a v úplně jiné dimenzi.  Z toho pro nás 
plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v ruce 
a pokud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh ji 
může proměnit. 

 

PROČ SE NĚKTEŘÍ LIDÉ NA VELIKONOCE NETĚŠÍ TAK JAKO 
NA VÁNOCE? 

Vánoce - na rozdíl od Velikonoc - jsou dnes spojeny 
s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské 
štědrosti, dělení se s druhými lidmi. Je v nich 
podstatně zdůrazněná rovina horizontální 
(mezilidská). 

Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, 
co Bůh dělá pro člověka - mají vertikální rozměr. A to 
je pro člověka mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž 
náročnější, protože to od něj mnohem víc žádá. 

Velikonoce jsou ale ze své podstaty svátky 
neuvěřitelné radosti a volného vydechnutí. 

MŮŽE PŘÍBĚH VELIKONOC NĚČÍM OSLOVOVAT I DNEŠNÍHO 
ČLOVĚKA? 

Všechny ty události mají hlubokou lidskou dimenzi. 
Týká se to každého z nás. S každou postavou se 
člověk může identifikovat - v každé té postavě může 
člověk nalézt sám sebe. 

Jan je samozřejmě výrazem naší touhy po Ježíšově 
blízkosti i Ježíšova příklonu k člověku; Jidáš je kusem 
nás, když zrazujeme druhé, když zrazujeme Boha, 
když zrazujeme sebe; Petr je ten, který nahlíží svoji 
slabost, který je schopen této slabosti v dané chvíli 
nejenom litovat, ale uvědomit si její důsledky, a který 
najednou vidí své jednání a život v úplně novém 
světle. 

Tak bychom mohli pokračovat, protože tyto situace 
se v našem životě opakují. Můžeme jít s Ježíšem 
Křížovou cestou, vždyť každý z nás má za sebou 
nějaký příběh utrpení způsobeného druhými lidmi, 
nesmyslností, ztrátou naděje, toho strašného smutku, 
že nevidí Boha. Když Ježíš volá na kříži „Bože můj, 
proč jsi mě opustil?“, je to výraz toho, co každý z nás 
přece zná, když se potácí, když není schopen svoji 
situaci zvládnout a když má pocit, že ho Bůh opustil. 

          Zdroj: www.pastorace.cz 

Máme nový web 
 

 

Začátkem února jsme spustili webové stránky, 
které jsou vytvořeny pro naši farnost společně 
s Rynárcem a Veselou. Podařilo se nám získat velmi 
jednoduchou adresu www.cerekev.cz, díky které snad 
nebudeme mít problémy s jejím zapamatováním a 
vyhneme se různým zbytečným překlepům.  

Výběr internetových adres se neustále zužuje spolu 
s tím, kolik nových webů přibývá. Jsou registrovány na 
základě pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív bere“, takže 
můžeme být vděčni, že si takovouto pěknou adresu 
nezaregistroval někdo před námi.  

Na webu najdeme především aktuální ohlášky, 
takže pokud zapomeneme nějaké důležité sdělení 
z kostela, budeme si jej moci dohledat později 
z domova nebo z práce.  Budou zde k dispozici i 
elektronické verze tohoto zpravodaje, proto pokud 
bude chtít někdo ulehčit našim lesům, nebude si 
muset brát zpravodaj v tištěné podobě. 

Stránky jsou určeny především nám farníkům, ale 
na své si přijdou i ostatní. Například turisté 
navštěvující náš region, kteří si budou moci jednoduše 
zjistit, kdy jsou v místních kostelech mše svaté, 
případně si o nich přečíst nějaké historické 
zajímavosti. 

Web běží na jednom z nejrozšířenějších 
publikačních systémů, který se nazývá Wordpress. 
Velkou výhodou je, že v podstatě nic nestojí, jen je 
třeba jej upravit a správně nastavit. Drobnou 
nevýhodou může být, že na stejném systému je 
provozováno velké množství dalších webů a tak 
můžeme lehce potkat takový, který bude tomu 
našemu podobný. 

Snažili jsme se z nabízených šablon vybrat pokud 
možno jednoduchý a čistý vzhled, což se nám snad 
podařilo. V poslední době se ukazuje, že pokud člověk 
přijde na web, na kterém má spoustu informací a 
odkazů, lehce může ten, který je pro něj nejdůležitější 
přehlédnout. Informační hodnota takovýchto stránek 
se pak snižuje a uživatelé mnohdy nakonec 
požadovanou informaci nenajdou, nebo k jejímu 
nalezení musí vynaložit daleko větší úsilí než na 
jednoduchém webu.  

Naše stánky jsou stručné, jednoduché a přehledné 
což může být v dnešním přehlceném světě cenná 
vlastnost. 

Petr Cejnek 

 

 

http://www.cerekev.cz/
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Informace  
 

Sbírka 
 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka před kostelem na opravy v dubnu bude 5. 4. 

 

Změna času 
 

Připomínáme, že v noci ze soboty 28. 3. 2015 na 
neděli 29. 3. 2015 začíná letní čas. V neděli o druhé 
hodině ranní středoevropského času se posunou 
ručičky hodin na třetí hodinu letního času.  
 

Postní zpovídání 
 

Pro všechny farnosti se uskuteční v neděli 29. 
března od 15.00 do 17.00 hod. v Horní Cerekvi. K 
dispozici budou cizí zpovědníci. 

 

Setkání ministrantů 
 

Na Velký pátek (3. 4. 2015) od 9.00 do 11.00 hodin 
na faře v Horní Cerekvi. 

 

Misijní klubko 
 

Misijní klubko se sejde v sobotu 11. 4. od 13.15 na 
faře v Horní Cerekvi. 
 

Návštěva nemocných a starších farníků  
 

Návštěva nemocných a starších farníků se bude 
konat v sobotu 18. 4. Začátek návštěv je od 10.00 h. 
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v 
sakristiích našich kostelů. 
 

Setkání mládeže 
 

Uskuteční se v pátek 17. 4. Začínat se bude Mší 
svatou v 18.30 spojenou s adorací a poté bude 
následovat program na faře v Horní Cerekvi. 
 

Mše sv. v Nové Bukové 
 

Bude v sobotu 18. 4. od 17 hodin. 
 

Mše sv. v Horní Vsi 
 

Bude v sobotu 25. 4. od 17 hodin. 
 

Nedělní Mše sv. 
 

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 
7.30 h, ve Veselé v 9.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 
h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní 
Cerekvi v 18.30 h. 

 
Farní zpravodaj a další informace též na: 

 www.cerekev.cz 
 

 

Poděkování za sbírku 
Misijní neděle 19. 10. 2014 
 

Chceme vyjádřit upřímné díky jednotlivcům, 
rodinám, společenstvím i farnostem za podporu 
loňské Misijní neděle. Za rok 2014 přišlo z 
českobudějovické diecéze na tento účel do kanceláře 
PMD celkem 1.097.386 Kč, což je o 264.809 Kč více 
než předchozí rok. V rámci 49 projektů Misijní neděle 
jsme loni pomáhali v 8 diecézích Ugandy, Zambie, 
Bangladéše a Srí Lanky stavět či opravovat celkem 28 
kostelů, klášterů, biskupství, far a misijních domů. 

Podíleli jsme se také na financování vrtání studní a 
nákupu audiovizuální techniky, přispěli jsme na 
zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Když k 
Misijní neděli připočteme ještě všechny dary 
věnované chudým dětem a bohoslovcům v misiích i 
na mešní intence misionářům, zjistíme, že celkové 
příjmy v rámci České republiky za rok 2014 činí přes 
33 milionů Kč, což je o 3 miliony více než předchozí 
rok. Za tuto úžasnou štědrost patří všem srdečný dík.  

 
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl 

 

Pozvánka k akci „Noc kostelů 2015” 
 

Také letos se bude konat akce Noc kostelů, 
tentokrát 29. května. Letošní motto „Žádná tma pro 
tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je 
jako světlo.“ (Ž 139,12) vybízí k nápaditosti, jak nově 
pochopit a pak sdělit i druhým, čím je pro nás světlo 
víry v životě, jež je často poznamenán tmou bolesti, 
nenávisti, nepochopení...  

Je vhodné se přihlásit co nejdříve, aby ti, kdo chtějí 
navštívit naše kostely, mohli předem vědět, kam jít, 
jaký je program a podobně. Program samotný je 
ponechán na možnostech a tvořivosti jednotlivých 
společenství vždy ve vzájemné komunikaci s 
duchovním správcem. Může jít o program velice 
pestrý, nebo o prosté otevření kostela a přijetí 
návštěvníků.  

Prosím všechny ty, kteří se již v minulých letech 
připojili, aby svoji účast potvrdili (popř. odvolali) a 
nahlásili změny v osobě editora či duchovního 
správce nebo kontaktních údajů (telefon, e-mail). Na 
prvním místě využijte elektronickou přihlášku, kterou 
vyplní zodpovědná osoba v součinnosti s duchovním 
správcem na adrese:  

 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=prihlaskakostely. 
 

Ti, kteří mají jakékoli pochybnosti, ať se ozvou, a to 
nejlépe na e-mailovou adresu: 
 

dekanstvicb@centrum.cz 
nebo telefonicky na číslo 387 311 263.  

 
Štěpán Hadač, koordinátor akce „Noc kostelů” 

 
 
 

Nový biskup 
 

SVATÝ OTEC FRANTIŠEK 
JMENOVAL NOVÉHO 
DIECÉZNÍHO BISKUPA 
ČESKOBUDĚJOVICKÉ 
DIECÉZE 
 

Tiskové středisko Svatého 
stolce dnes ve 12.00 
zveřejnilo, že papež 
František jmenoval P. ThDr. 
Vlastimila Kročila, Ph.D. 
českobudějovickým 
diecézním biskupem. 
 

Mons. ThDr. Vlastimil 
KROČIL, Ph.D. 
 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=prihlaskakostely
mailto:dekanstvicb@centrum.cz
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Životopis Vlastimila Kročila 
Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v 
prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní 
zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát 
hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích - a 
protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii 
studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a 
kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení 
licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v 
Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou 
literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v 
Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; 
administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních 
farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl 
doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a 
vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i 
duchovnímu doprovázení členů »Fatimského 
apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. Od roku 
2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické 
diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem 
táborského vikariátu a následujícího roku byl 
jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. 
 

Kvíz pro děti 
 

 

1. Kdy se vlastně slaví Velikonoce? 
a) první neděli po prvním jarním úplňku 
b) druhý pátek po prvním jarním úplňku 
c) první neděli po druhém jarním úplňku 

 

2. Teoreticky se tento svátek může konat 
v rozmezí: 
a) od 1. dubna do 1. května 
b) od 27. března do 17. dubna 
c) od 23. března do 26. dubna 

 

3. Za rok připadne Velikonoční pondělí na:  
a) 25. března 
b) 28. března 
c) 30. dubna 
 

4. Co je to paškál? 
a) místo, kde se na Velikonoce zpovídá 
b) nádoba na vodu posvěcenou o 

Velikonocích 
c) svíce zapálena od velikonočního ohně 

 

5. Jak se říká svatému týdnu před 
Velikonocemi? 
a) postní 
b) popeleční 
c) pašijový 

 

6. Kolik dní uběhlo mezi Ježíšovým 
ukřižováním a zmrtvýchvstáním? 
a) 3 
b) 5 
c) 7 
 

 

7. Víte, co jsou pašijové hry? 
a) dětské radovánky, při nichž napodobují 

dospělé koledníky 
b) druh posvícení pořádané na počest 

Ježíšova zmrtvýchvstání 
c) lidové divadlo o umučení Ježíše Krista 

 

8. Která možnost je správně? 
a) Bílý čtvrtek, Zelený pátek, Velká sobota 
b) Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota 
c) Velký čtvrtek, Bílý pátek, Zelená sobota 

 

9. Tradičním symbolem Velikonoc je beránek. 
Co má podle křesťanského výkladu 
symbolizovat? 
a) pokojnou cestu na smrt 
b) Ježíše a jeho oběť 
c) poslední večeři Páně 

 

10. Co jsou vigilie? 
a) bohoslužby v předvečer náboženského 
svátku 
b) pokrmy vhodné ke konzumaci v době půstu 
c) výjevy na křížové cestě 

  
11. Se kterým židovským svátkem jsou 

Velikonoce provázány? 
a) Chanuka 
b) Šabat 
c) Pesach 

 

12. Co by mělo podle křesťanské tradice 
předcházet Velikonocům? 

a) čtyřicetidenní půst 
b) sedmidenní masopust 
c) dvoudenní bohoslužba 

Citát 
 
 

„Ve chvíli smrti sbíráme, co jsme zaseli během 
života“.  

 sv. Jan Bosco 

 
 

Broumovsko-chráněná krajinná oblast, 
Stolové hory-národní park v Polsku 
 

… Pokračování z předchozího čísla bude v květnovém 
vydání … 
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