
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Milé sestry 
a bratři, 

začínáme tento 
nový rok 2017 
ve jménu Troj-
jediného Boha. 
Na prahu nové-
ho roku slavíme 

slavnost Bohorodičky Panny 
Marie, neboť ona stojí na prahu 
starého a nového času. Přinesla 
světu Krista. Ježíš přišel v Bo-
žím jménu, on je Božím slovem 
záchrany, v něm Bůh podal ruku 
nám hříšníkům. Modleme se a 
prosme, aby nám všem byl da-
rován pokoj. Chtějme se v tomto 
roce otevřít pro Boží poselství.  
                     Váš otec Jaroslaw

Pro Boží poselství

leden 2017

Křesťan by měl jít proti proudu

Při tradičním adventním setká-
ním na faru do Horní Cerekve za-
vítal P. Jan Hamberger. Zde je pár 
myšlenek, které vyslovil:
Zmínil například, že teprve dnes 
doceňuje slova biskupa J. Paďoura, 
že kněz nemusí dělat „velké věci“ 
– stačí, když bude poctivě žít litur-
gický rok. Dodal, že on sám z něj 
má nejradši advent. A přirovnal ho 
k těhotenství ženy – tedy k radost-
nému očekávání narození dítěte. 
  Také připomněl myšlenku T. Halí-
ka, že křesťanské Vánoce se v Římě 

začaly slavit jako vzpoura proti 
zbožštění „příchodu božského cí-
saře“ v době pohanské oslavy slu-
novratu (21. 12.). Křesťané šli proti 
proudu, a to by podle J. Hamber-
gera mělo být i dnes jejich „pozná-
vací znamení“. Doplnil myšlenku 
arcibiskupa J. Graubnera, že „po 
proudu plave jen leklá ryba“.
   Právě Vánoce jsou příležitostí k 
tomu přestat uctívat jiné „bohy“ 
– třeba materiální věci nebo tolik 
adorované zdraví a dlouhověkost. 
Naším znamením je kříž, tedy ši-
benice pro vrahy. Možná bychom 
chtěli mít Boha úspěšného, který 
neskončil na kříži a ztrestal ne-
pravost, ale to už bychom nebyli 
křesťané - ti totiž mají svého Pána 
následovat tou cestou, kterou šel  
on - a to byla cesta kříže.
   Je třeba překonat naše farizejství, 
protože jediný rozdíl mezi věřící-
mi a nevěřícími je ten, že věřící si 
má uvědomovat svou hříšnost. 
   Doplnil, že Bůh netrestá, ale do-
pouští – a to i krize. Právě proto, 
aby se i z nich mohlo zrodit něco 
nového a svatého.                      (hm)

Přátelé farníci, nebojte se víc 
přispívat do tohoto zpravo-

daje. Není nutné psát teologické 
úvahy, stačí pět až deset vět. Něco 
jste zažili, byli jste na pouti, sly-
šeli zajímavou osobnost, viděli 
pěkný film či četli dobrou knihu 
- to vše může obohatit i ostatní. 
V době internetu není problém 
přetiskovat slova slavných a zná-
mých lidí, ale normální svědectví 
obyčejných lidí jsou cenná právě 
tím, že je zažil někdo, koho znáte 
z kostelní lavice. Katolický týde-
ník tato „obyčejná“ svědectví má 
v rubrice Bůh v mém životě. Budu 
rád i za Vaše připomínky a nápa-
dy.                            Jan Mazanec



Aktuality z našich farností 

SO 14. 1. návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin 

Leden z pohledu liturgie

SO 14. 1.  setkání Mariánské družiny    fara Horní Cerekev   10-11 hodin
PÁ 20. 1.  Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev 18 hodin
SO 21. 1.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
pohřeb: 
5. 12.: František Matějů (Veselá)
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SO 7. 1. Tříkrálová sbírka pro Charitu České republiky - celostátně   od 9 hodin

 * slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně oslavíme v pátek 6. ledna 
při bohoslužbě v 18 hodin v Horní Cerekvi. Bě-
hem mše se bude žehnat voda, křída a kadidlo. 

 * Tříkrálová sbírka 
Tradiční charit-
ní sbírka se bude 
konat v sobotu 7. 
ledna. Prosím, ote-
vřete dveře svých 
domovů i srdcí 
těm, kdo přichá-
zejí s poselstvím 

pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu 
peníze dáváte! Prosím ty, kdo by chtěli pomoci, ať 
přĳdou v sobotu v 9 h na faru v Horní Cerekvi. 
Potřebujeme děti–koledníky i vedoucí skupinek 
starší 16 let. Sbírka bude probíhat také v Horní 
Vsi, Rynárci a v okolních vesnicích.

 * sbírky 
 Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby far-
nosti.  Sbírka na opravy se bude konat 15. 1.  

 * děti s Mariánskou družinou
Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi 
ve věku 5-12 let, které se koná v sobotu 14 ledna 
od 10 do 11 hodin na faře v Horní Cerekvi. Těší se 
na Vás sestra Romana.

Prosíme o tombolu na farní ples

PO 6. 1. Slavnost Zjevení Páně   kostel H. Cerekev   18.00 hodin 

1. Oktáv Narození Páně 
– Matky Boží, Panny Ma-
rie, slavnost
2. Sv. Basila Velikého a Ře-
hoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve 
3.  Nejsvětějšího Jména Ježíš
6.  Zjevení Páně, slavnost
7.  sv. Rajmunda z Peñafor-
tu, kněze 
13. sv. Hilaria, biskupa a 
učitele církve 
17. Sv. Antonína, opata 
18. Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 
20. Sv. Fabiána, mučedníka, 

sv. Šebestiána, mučedníka 
21. Sv. Anežky Římské, pan-
ny a mučednice 
22. Sv. Vincence, jáhna a 
mučedníka 
24. Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 
25. Obrácení svatého Pav-
la, apoštola, svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 
27. Sv. Anděly Mericiové, 
panny 
28. Sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 
31. Sv. Jana Boska, kněze

Následující statistika ukazuje, kolik bylo v našich 
farnostech církevních svateb, křtů a pohřbů v roce 
2015 a v roce 2016. Rok 2015 je vždy uveden v zá-
vorce. Viditelný je nárůst pohřbů v Rynárci a Vese-
lé, který je navíc výrazně vyšší než počet křtů.  

Farní statistika - srovnání 2015/16

farnost         svatby      křty pohřby
Horní Cerekev (1) 1      (5) 5 (13) 8
Rynárec  (1) 0      (8) 4 (3) 8
Veselá   (0) 1      (3) 2  (4) 7

Začíná plesové období. Je 
to čas radosti, tance a spole-
čenských zábav. Opravdo-
vý křesťan ale i v této době 
nemůže zapomenout na 
povinnost účasti na neděl-
ní mši svaté. Pamatujme, že 
účast na večerní bohosluž-
bě v sobotu je splněním to-
hoto přikázání. 
   V pátek 10. února se bude 
opět konat farní ples ve Ve-
selé. K poslechu i tanci za-
hraje kapela Fontána Live, 
předprodej vstupenek za-
číná od 1. ledna u paní Lenky Markové na tel. 728 
436 818. Je ale také zapotřebí přispět do tomboly. 
Dárky můžete nechat v neděli po mších svatých v 
sakristiích našich kostelů.



Osmdesátiny papeže, který mění obraz papežství

Před Vánoci oslavil 80. narozeniny papež Franti-
šek. U příležitosti tohoto výročí se opět hodnotilo 
jeho působení na stolci svatého Petra. 
    V médiích u něj dochází k různým nepochope-
ním. Má až přehnané sympatie věřících i nevěří-
cích liberálů, kteří si ale z jeho slov vybírají jen to, 
co oni sami po církvi chtějí: například aby změnila 
postoje k rozvedeným, k antikoncepci a potratům, 
k jiným církví či k sexuálním menšinám.
   Konzervativci pak tato slova vytržená ze souvis-
lostí komentují jako katastrofu pro církev, a myslí 
si, že papež některé věci dělá jen jako laciná gesta. 
   Pravda je jako vždy asi někde jinde. Evropané 

stále nemohou pochopit, že Latinská Amerika, od-
kud papež pochází, vidí svět trochu jinak. Proto 
kardinál Bergoglio vždy kladl velký důraz na po-
rozumění chudým. I jeho odmítání různých poct 
a formalit je celoživotní (už v Buenos Aires i jako 
biskup běžně jezdil MHD - viz snímek vlevo) 
   „Postoj papeže Františka považuji za velmi přínosný 
především pro Evropu, která vypadá nejen v duchovní 
atmosféře unaveně. Papežův praktický přístup k žití 
evangelia a praktické lásce může být účinným lékem pro 
uzdravení našeho světadílu. Všeobecné přĳetí papeže je 
pro mě znamením velké naděje. Doufám, že nás přivede 
především k tomu, abychom v diecézi žili evangelium 
aktivněji a o svou víru se chtěli dělit s těmi, kteří jsou 
kolem nás. Když jsme v pohodě, jako bychom zapomí-
nali na ty zapomenuté či opomenuté. Je dobře, že nám 
v tomto ohledu dává papež lekci,“ uvedl například k 
papežovi olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
    Řadě lidí vadí jeho vstřícnost k uprchlíkům, ale 
ta opět vychází z papežových celoživotních posto-
jů. „Není humánní zavírat dveře a svá srdce,“ říká 
papež František a žádá po církvi vyjít z kostelů a 
sloužit chudým a lidem na okraji společnosti. Velký 
důraz také klade na milosrdenství a odpuštění těm, 
kteří se nějak prohřešili - i když v tom mnozí mylně 
vidí snahu podkopat církevní učení.                (hm)
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* Kamenice n. L., 1. 1., 16 h
V kostele se koná vánoční koncert míst-
ního sboru Kamínek - zazní Vánoční 
mše koledová od Antonína Hradila. 

* České Budějovice, teol. fakulta, 13. 1., 9.30 - 15 h
Teologická fakulta v Českých Budějovicích pořádá 
Den otevřených dveří. Zájemci mohou získat infor-
mace o oborech, které fakulta nabízí.

* klášter Želiv, od 13. ledna až do 24. února 
Želivský klášter pořádá třetí sérii kurzů Alfa, sérii 
přednášek a diskusí na témata související s vírou. 
Akce je vhodná i pro lidi, kteří nejsou tradičními 
praktikujícími věřícími, ale hledají smysl života. Té-
mata jsou následující: 13.1.: Jde v životě ještě o víc? 
20.1.: Kdo je to Ježíš? 27.1.: Proč Ježíš zemřel?  3.2. : 
Jak získat víru? 10.2.: Proč a jak se modlit? 17.2.: Proč 
a jak číst Bibli? 24.2.: Jak nás Bůh vede?

Duchovně-kulturní pozvánky nejen z naší diecéze

Skautky předaly ministrantům Betlémské světlo na nádraží



Při misijním koláči ženy na-
pekly cukroví a zájemci pak 
jeho koupí přispěli na misie

I letos se hornocerekvická farnost zapojila do celostátní 
akce Deníku Česko zpívá koledy. Tentokrát se koncert 
skupiny SisterBand i příběh z Betléma s písněmi ode-
hrál přímo v kostele. Venku pak na příchozí čekalo malé 
občerstvení ve stáncích a zájemci si mohli také vyzkou-
šet vypouštění lampionů se světlem. 
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Akce Česko zpívá koledy se letos konala v kostele

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: 24. ledna. 

Milovaní! Ať nám Bůh 
žehná do dalšího roku 

života - osobního, v rodině, 
farnosti, obci i národě.

Váš otec Jaroslaw

Přání do roku 2017


