
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Nový církevní 
rok nemů-

že začínat jinak 
než očekáváním. 
V něm je skryta 
podstata naděje. 
Druhý příchod 
Pána Ježíše. Iza-

iáš volá: „Kéž bys protrhl nebe 
a sestoupil!“ A skutečně, Bůh 
sestoupil na zem jako člověk, dě-
ťátko, nevinný beránek a Láska, 
protože ta jediná je tak silná, že 
je schopna obětovat samu sebe 
pro život milovaného. Tím milo-
vaným je každý z nás. Na tak ve-
likou lásku toužíme odpovědět 
a využít možnosti, která se obětí 
samotného Boha znovu otevřela, 
a splynout s milujícím ve věčném 
světle. Ježíš k tomu vybízí: „Co 
říkám vám, říkám všem: Bděte!“   
Váš otec Jaroslaw

Očekávání a naděje

Bylo den před Štědrým dnem a Katčin otec stál na chodbě 
oddělení nevyléčitelně nemocných dětí. 
   Proč zrovna naše dcera? ptal se v duchu. Zároveň ale 
cítil, že na tu otázku nemá právo. Že když se takhle ptá, 
tak už vlastně není se svou dcerou a chce ji mít jinou, než 
jaká je. Že si cpe před oči kýčovitý obraz zdravého dítěte 
z reklamy na kakao. Zlaté tele zdraví, na které si v dnešní 
době každý dělá právo... A jeho Katka je ho zbavena. 
   Už bral za kliku oddělení, když ho zadržel primář. „Ne-
rad to říkám, ale Katce se dnes přitížilo, horečka stoup-
la...“ Vstoupil do pokoje a zdálo se mu, že dítě celé hoří. 
„Pohádku?“ Katka přikývla. Za okny padal déšť se sně-

hem. Povídal ji oblíbený příběh o lidech, které zlý císař 
vyhnal z jejich domova u moře. Museli přejít pláně, kde je 
ohrožovaly kruté kmeny, a zastavili se až pod horami. 
    Ani nevěděl, jestli ho poslouchá. „Já nevím, jak je to 
dál,“ přiznal po chvíli. „Nějak to pokračovat musí,“ vy-
bídla ho manželka. „Tati, kolik je na světě čísel?“ zeptala 
se náhle Katka. „Nekonečné množství,“ řekl. „A co to zna-
mená?“ „Že za tím posledním je vždycky ještě jedno.“ „A 
za ním ještě jedno, viď?“ doplnila ho dcera. „Ano, a tak 
pořád dál,“ přitakal s úlevou. Katka se usmála. Pochopila, 
že ten malinký vlásek času, který jim ještě spolu zbývá, 
bude stejně dlouhý jako všechny časy na světě. 

prosinec 2016

Přeji Vám klidný advent a radostné Vá-
noce, prožité tak, abychom byli schopni 
si odpouštět a podělit se o vše dobré. 

Váš otec Jaroslaw

Vánoční příběh - z povídky Jana Balabána: Hořící dítě



Aktuality z našich farností 

PÁ 2. 12.  organizační setkání k farnímu plesu zasedačka KD Veselá  19 hodin

Prosinec z pohledu liturgie

NE 4. 12.  adventní koncert skupiny SisterBand kostel Veselá   14 hodin
SO 10. 12. návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin 
ST 14. 12.  Česko zpívá koledy (příběh z Betléma s písněmi) - SisterBand    H. Cerekev 18 hodin
PÁ 16. 12.  Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev 18 hodin
SO 17. 12.  setkání ministrantů    fara Horní Cerekev  9-11 hodin
SO 17. 12.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin
SO 17. 12.  předvánoční koncert- Jindřichohradecký komorní orchestr    kostel Rynárec    18 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech
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PÁ 2. 12. první pátek v měsíci (adorace, růženec) kostel Horní Cerekev  od 17 hodin

 * rorátní mše svaté
Budou během adventu každý pátek v 18 hodin v 
Horní Cerekvi. Děti si na ně mohou připravit lam-
pióny, dospělí si mohou přinést svíčky v kelímku.  

 * změna u bohoslužby ve Veselé
Ve středu 14. 12. bude mše sv. ve Veselé kvůli akci 
Česko zpívá koledy dříve, a to v 17 hodin.

 * příprava kostela na svátky
V úterý 20. 12. od 8.30 hodin připravíme horno-
cerekvický kostel na svátky, postavíme betlém 
a uklidíme. Moc prosím farníky, kteří mají dost 
času a sil, o pomoc.

 * sbírky 
 Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby far-
nosti.  Vanoční sbírka se bude konat 25. 12.  

 * kapela SisterBand nezahálí

I letos se zapojí do akce Česko zpívá koledy a čile 
koncertuje v adventu i o Vánocích - část koncertů 
je benefičních (27. 12. ). Koncerty v našich farnos-
tech najdete v kalendáriu níže, kompletní seznam 
pak na facebookovém profilu kapely: 
www.facebook.com/kapelaSisterBand 

TERMÍNY MŠÍ SVATÝCH O SVÁTCÍCH
 24. 12.  - Rynárec 22 h, Veselá 22 h, H. Cerekev 24 h.
 25.12  - Rynárec 7.30 h, Veselá 9 h, H. Cerekev 10.30 h
 26.12.  - Rynárec 7.30 h, Veselá 9 h, H. Cerekev 10.30 h
 31.12. - Horní Cerekev 15 h, Rynárec 17 h.
 1. 1. - Veselá 9 h, Horní Cerekev 10.30 h

1. Sv. Edmunda Kampiána 
3. Sv. Františka Xaverského
4. Sv. Jana Damašského
6. Sv. Mikuláše, biskupa, 
hlavního patrona naší 
diecéze, slavnost
7.  Sv. Ambrože, biskupa 
8. Panny Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního 
hříchu, slavnost
9. Sv. Jana Didaka Cuauht-
latoatzina 
11. Sv. Damasa I. papeže 
12. P. Marie Guadalupské 
13. Sv. Lucie, mučednice 

14. Sv. Jana od Kříže, kněze 
a učitele církve 
21. Sv. Petra Kanisia, kněze
23. Sv. Jana Kentského 
25. Narození Páně, slavnost
26. Sv. Štěpána, prvomu-
čedníka, svátek
27. Sv. Jana, evangelisty 
28. sv. Mláďátek, mučední-
ků, svátek
29. Sv. Tomáše Becketa, 
biskupa a mučedníka 
30. Sv. Rodiny Ježíše, Ma-
rie a Josefa, svátek; 
31. Sv. Silvestra I. papeže

Mimořádné zpovídání se letos pro všechny farnosti 
koná v Horní Cerekvi v neděli 18. 12. od 15 hodin. K 
dispozici bude kněz P. Mgr. Václav Šika. Zpovídání 
v Pelhřimově bude v neděli 11. 12. (15 - 17h), od pon-
dělí 12. 12. do středy 14. 12. (vždy 7 - 12 a 13 - 17 h). 

Využĳme možnost svaté zpovědi

Převezmou ho z Vídně už tradičně brněnští skauti, 
kteří ho 17. 12. rozvezou rychlíky po celé České re-
publice. O možnosti jeho získání se včas dozvíte v 
jednotlivých farnostech. 

Kde získáme Betlémské světlo?

NE 18. 12.  zpovídání s P. Václavem Šikou  Horní Cerekev  od 15 hodin
ÚT 27. 12. setkání u jeslí - koncert SisterBandu Horní Cerekev - 14 hodin, Rynárec - 17 hodin

NE 27. 11. adventní setkání (s P. Hambergerem) fara H. Cerekev   14.00 hodin 



Restituce: Abychom něco rozdali, musíme to nejdřív mít
V souvislosti s církevními restitu-
cemi zaznívají názory na to, zda a k 
čemu potřebuje církev majetek. Čas-
to nám křesťanům bývá vyčítáno, že 
se neřídíme odkazem Krista. 
Svoboda, ke které Kristus vybízí, je 

vnitřním stavem. A je třeba přesně citovat Bibli: 
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebes-
ké království“ (Mt 5,3). Chudoba jako postoj vnitř-
ní svobody není otázkou vlastnění, ale schopnosti 
dávat druhým. Abychom ale mohli něco někomu 
dát, musíme to napřed sami mít. Platí to i v rovině 
hmotné. Jinak bychom žili na dluh, nebo bychom 
rozdávali na úkor někoho jiného. A žĳeme ve světě 
a tak musíme zabezpečit i naši hmotnou stránku.
   Církev má poslání misĳní a charitativní. Pojem 
„charitativní“ si nahraďme slovem „sociální služ-
ba“ a pojem „misĳní“ slovem „školství“. Obě oblas-
ti jsou neziskové. Máme-li dostát oběma závazkům, 
je nutné vytvořit potřebné materiální podmínky.
   Tzv. restitučním zákonem nastala prakticky odlu-
ka církve od státu, a my stojíme před problémem, 
že máme na jedné straně závazky vůči společnosti 
a na druhé straně si k jejich plnění musíme sami 
opatřit prostředky. Tato výzva se ale neobejde bez 
ziskových investic.

   Nejprve musíme zabezpečit chod církve: platy za-
městnanců, hlavně kněží. Někdo namítne: „Vždyť 
dostáváte náhrady.“ Kdybychom to ale udělali, 
žili bychom na úkor budoucnosti. Náhrady nejsou 
určeny ani na opravy památek. Naším úkolem je 
dobře je investovat, aby přinesly zisk, ze kterého 
budeme moci podporovat vše potřebné. 
   Ve sféře sociální vidíme jako velmi důležitou pod-
poru života od početí do smrti. Umíme si představit 
model, kdy z výnosu majetků podpoříme početné 
rodiny, u sociálně slabých podpoříme studia dětí. 
   Majetek nám také umožní zaměstnávat mnoho 
lidí, a tím zabezpečit i jistotu jeho rodině. Sociální 
oblast se samozřejmě týká i stáří, kde je příležitost 
k prokazování vděčnosti, soucitu a solidarity. Ve 
školství chceme podpořit církevní školy. Školství 
nemůže být zcela závislé na sponzorských darech. 
    Často slýchám, že církvi jde o peníze. Musím 
potvrdit, že církvi o peníze skutečně jde, ale pouze 
jako o prostředek k uskutečňování dvou nezisko-
vých cílů, které přĳala jako úkol od našeho Pána Je-
žíše Krista. Sami cítíte, že tady je podstatný rozdíl 
od těch, kterým jde jen a pouze o peníze. Když dva 
dělají totéž, nemusí to být totéž.

David Henzl, 
generální vikář naší diecéze
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Další ročník tradičního farního plesu je plánovaný 
na 10. února 2017. Ale může se uskutečnit za pod-
mínky, že budeme mít dost organizátorů. Proto 
vyzýváme ochotné dobrovolníky ze všech farností, 
aby se dostavili na přípravnou schůzku – a to v pá-
tek 2. 12. v 19 h do zasedačky kulturního domu ve 
Veselé, kde si rozdělíme úkoly a dohodneme se na 
postupu. Věříme, že se nám opět podaří ples dobře 
připravit.                 otec Jaroslaw, Jana Mazancová

* Česká televize, 29. 11., 21 h. 
Na ČT 2 bude premiéra doku-
mentu „Jako bychom dnes ze-
mřít měli“. Ten odhaluje nově 
zjištěná fakta a svědectví, kte-

rá se váží k osobnosti P. Toufara. 

* Tábor-Klokoty, 7. 12., 18 hodin
V klokotském poutním domě Emauzy přednáší 
MUDr. Benjamin Uwamahoro o své rodné zemi - 
Rwandě. 

* kostel v Pelhřimově, 11. 12., 18.30 
Benefiční koncert Scholy z Vyskytné v kostele - výtě-
žek půjde na polohovací lůžko pro Davídka

* kostel v Žirovnici, 17. 12. v 15 h.
Vánoční koncert ZUŠ Žirovnice.

* kostel na Křemešníku, 28. 12., 18 h
Matice Křemešnická pořádá tradiční vánoční 
koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Vystoupí 
Schola z Vyskytné a okolí a soubor Řekni všem. 

Duchovně-kulturní pozvánky nejen z naší diecéze

Hledáme organizátory dalšího ročníku farního plesu
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Fotografické střípky z nedávných akcí ve farnosti

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Rynárec a Vese-
lá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická farnost 
H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem Zyg-
muntem. Náklad: 160 ks, výroba jednoho čísla stojí 
8 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. Redak-
tor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@centrum.
cz. Uzávěrka příštího čísla: 26. prosince. 

Zapojte se do Tříkrálové sbírky!
I tuto zimu se chceme zapojit do celostátní 
Tříkrálové sbírky. Proto hledáme koled-
níky i vedoucí skupinek. Sbírka by měla 

proběhnout v sobotu 7. ledna. Hlásit se můžete na faře  
nebo u mě.                Jaroslava Vopálková, H. Cerekev

- vlevo nahoře: výměna tašek na střeše 
fary v Horní Cerekvi
- vpravo nahoře: setkání ministrantů
- vlevo uprostřed: dušičková pobož-
nost na hřbitově ve Veselé
- vpravo uprostřed: mariánská družina 
se sestrou Romanou
- zcela dole: Farní kafe v Rynárci


