
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Blíží se doba 
s v a t o p o s t -

ní, čas milosti, 
čas pokání. Asi 
všichni z nás 
víme dobře, že 
co neuděláme v 
tomto čase, to ne-

uděláme ani v celém následují-
cím roce. Proto je tato doba tak 
důležitá. Bůh nám ji dává jako 
neobyčejně cenný dar. Možná, že 
příští čas nám už dán nebude. A 
víme také, že udělat jen několik 
zbožných cvičení je málo, skoro 
nic. Jsme jako řidič, který jede v 
noci neznámou krajinou a potře-
buje nějaké ukazatele, které mu 
na rozcestí ukáží správný směr. 
Lépe se každému řidiči jede teh-
dy, pokud před ním jede někdo, 
kdo cestu zná - pak pouze potře-
buje jet za ním. I ke správné cestě 
života potřebujeme ukazovatele, 
abychom věděli, kterou cestou se 
dát. Obrátit se máme ne libovol-
ným směrem, ale na cestu, která 
vede k našemu Pánu.                    
                         Váš otec Jaroslaw

Cenný dar postní doby

březen 2017

Proč se označujeme popelem?

Sypat si popel na hlavu a válet 
se v něm, vyhazovat hlínu k nebi 
– to bylo u primitivních národů 
výrazem smutku, bolesti, lítosti. 
Strach před smrtí jim velel, aby se 
posypali popelem z oběti nebo hlí-
nou z hrobu, aby se chránili před 
duchem zemřelého. Člověk se za 
maskou z popelu cítil bezpečně. 
   A když v Sýrii utíkali pozůsta-
li sednout si na hromadu popela 
před branami města, znovu to byl 
útěk a hledání bezpečí před du-
chem mrtvého v jeho domě. Ná-
rody, které neznaly strach před 
smrti, se naopak snažily s mrtvý-
mi spojit a nechávaly se popelem z 
mrtvého očkovat, aby přĳaly jeho 
dobré vlastnosti. 
   Ve starozákonní době – stejně 
jako v pohanské antice – byl po-
pel symbolem smutku a pokání. V 
tomto pojetí jej od začátku užívá i 
křesťanské společenství. Byl sypán 

na hlavu nejprve jen ve-
řejným hříšníkům, při-
praveným činit pokání.   
Po konci této praxe se 
začal popelec udělovat 
všem. Je zajímavé, že 
bylo zvykem sypat po-
pel na hlavu mužům, 
ženám se jen značil kříž 
na čelo. 
   Při udělování popelce 
se užívá popelu z pal-
mových ratolesti nebo 
kočiček z Květné neděle, 
které připomínají Kris-

tovo vykupitelské dílo, mařené 
našimi hříchy. Křesťan označený 
popelem proto slyší výzvu: „Čiň-
te pokání a věřte evangeliu“ nebo 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach 
se navrátíš.“ Člověk přĳímající 
popel vyjadřuje změnu smýšlení, 
touhu vrátit se k Bohu a získat u 
něj ochranu. Proto je popel také 
symbolem zmrtvýchvstání. 
   Oheň totiž očišťuje a popel je oh-
něm pročištěný prvek – je to po-
slední nespálitelný prvek země 
a první čistý prvek pro novou 
zemi. Kajícníkovi popel připomí-
ná vlastní konečnost a smrt, ale i 
první krok k nekonečnosti - může 
tedy být i znamením radosti. Chce 
nás učit spojovat ve svém životě 
pokání a radost, a tak kráčet vstříc 
Veliké noci našeho vykoupení.
        P. Daniel Janáček, OPraem., 
farář v Praze-Řepích (z apha.cz)

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTĚ
      
      Horní Cerekev: 
      PÁ 17.30, NE 10 h
      Rynárec: ČT 14.45 h 
     Veselá: ST 17 hodin



Aktuality z našich farností 

Poděkování i prosba 

Březen z pohledu liturgie

SO 11. 3.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin

SO 18. 3.  Mariánská družina se s. Romanou (děti 5-12 let)  Horní Cerekev 10 - 11 hodin
PÁ 17. 3.  osadní svátek, Den milosrdenství (kříž.cesta, adorece, korunka)  H.Cerekev 17.30 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
 pohřby: 
  Horní Cerekev  - Karel Maška, 13.2. 
Karel Maška byl náš dlouholetý varhaník. Děku-
jeme mu za skoro 30 let služby v hornocerekvic-
kém kostele. Vděční farníci
        
   Rynárec - Jaroslav Linhart, 16. 2.
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SO 4. 3. setkání ministrantů     fara Horní Cerekev   9-11 hodin

 * Kdy bude Popelec a postní zpovídání
Dne 1. 3. je Popeleční středa a 5.3. je 1. neděle 
postní. Během ní v našich farnostech proběhne 
svěcení popela a označování věřících popelem. 
Postní zpovídání se pak koná 12. 3. (NE) v 16 hod 
v Horní Cerekvi. K dispozici budou kněží z jiných 
farností. V Pelhřimově se bude zpovídat 2.4. (NE) 
15-17 h, 3.-5.4. (PO-ST) 7-12 a 13-18 h.

 * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy se bude konat 12. března. 

 * změna v termínu mše
    V pátek 10.3. mše sv. v Horní Cerekvi nebude. 

Další filmový zážitek: Malý princ

PÁ 3. 3. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev 17.00 hodin 

4. Sv. Kazimíra 
7. Sv. Perpetuy a Felicity
8. Sv. Jana z Boha, řeholníka 
9. Sv. Františky Římské, 
řeholnice 
10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a 
mučedníka 
17. Sv. Patrika, biskupa 

18. Sv. Cyrila Jeruzalémské-
ho, biskupa a učitele církve 
19. Sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie, slavnost
23. Sv. Turibia z Mongro-
veja, biskupa 
25. Zvěstování Páně, slav-
nost

Milí farníci, děkuji za ocenění mé práce v kostele 
(poděkování v minulém zpravodaji - pozn. red.). Snad 
každý má radost, když je za práci pochválen. Já 
mám ale štěstí na pomoc a pochopení lidí, kteří mi 
pomáhají odstraňovat drobné nedostatky a podle 
svých možností vše opraví. Proto děkuji všem, kdo 
mě neodmítnou a pomohou. Ráda bych je jmenova-
la, ale nevím, jestli bych na někoho nezapomněla.
    Pan farář Jaroslaw se snaží náš kostel vybavit 
vším potřebným. Nejvíce mu děkuji za to, že vy-
bavuje kostel i tak, aby farnice při úklidu měly vše 
pohodlné a co nejjednodušší. Koupil vysavač, regál 
na vázy, kovový žebřík, rohože atd. Jsou to třeba 
maličkosti, ale kdo uklízí kostel, ocení to. Nesmím 
zapomenout na farní radu, která mi pomáhá při ře-
šení různých problémů.
   Každá maličkost něco stojí. A tak by mě moc mr-
zelo, kdyby si někdo myslel, že vybrané peníze 
mizí někde jinde než v našem kostele. Čeká nás vět-
ší oprava kostela a bude třeba stále uskutečňovat 
sbírky, protože vše obnáší spoustu času a financí. 
Ale věřím, že s pomocí Boží vše dobře dopadne.
   Dále chci farnicím poděkovat za květiny na vý-
zdobu a chtěla bych je požádat, aby i nadále květi-
ny ze zahrádky věnovaly kostelu, protože kupova-
né jsou dost drahé a ze sbírek se květiny nehradí.
     Moc vám všem děkuji, vyprošuji všem Boží po-
žehnání a těším se na další spolupráci 
                Jaroslava Novotná, kostelnice z Rynárce

Třetí Filmový večer nás 
čeká v březnu. Po Příběhu 
Marie se bude v sobotu 25. 
3. v 19 hodin promítat ani-
movaný film Malý princ. 
Natočil ho Mark Osborne, 
režisér Kung Fu Pandy. 

Malého prince jeho autor Antoine de Saint Exupé-
ry psal trochu jako „pohádku pro dospělé“. Pří-
běh vypráví o pilotovi, který se v poušti potká s 
princem z neznáma a ten mění jeho vnímání svě-
ta. Film je trochu jiný v tom, že hlavní postavou je 
holčička, s knihou ho ale spojuje přesvědčení, že 
správně vidíme jen srdcem.      Anežka Hunalová

ČT 9. 3.  setkání farní rady v Rynárci  Rynárec   16 hodin

NE 12. 3. postní zpovídání    Horní Cerekev  16 hodin

SO 18. 3.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin
SO 25. 3. další Filmový večer (Malý princ)  fara Horní Cerekev  19 hodin
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100 let Fatimy: Není to film o budoucnosti, řekl papež
Letos si připomínáme sto let od zjevení v portugal-
ské Fatimě. Panna Maria tam poprvé k třem dětem 
promluvila 13. května 1917. Část poselství (resp. 
tajemství) je stále živě diskutována. Přinášíme 
starší výklad 3. poselství z pera kardinála Josepha 
Ratzingera, pozdějího papeže Benedikta XVI. 

VÝKLAD: Anděl s mečem připomíná Apokalypsu: 
hrozbu, která doléhá na svět. To, že by se svět mohl 
změnit v popel, se už nejeví jako fantazie: člověk 
svými vynálezy připravil ohnivý meč. Ničivé síle se 
staví zář Matky Boží a její výzva k pokání. To je dů-
ležitost naší svobody: o budoucnosti není rozhod-
nuto a vidění není film o budoucnosti, kterou nelze 
měnit. Vidění je tu proto, aby vystoupila svoboda 
a byla dobře využita. Smyslem je uvést do pohybu 
síly pro změnu k dobrému. Proto jsou scestné názo-
ry, že atentátník na Jana Pavla II. z 13. 5. 1981 (výročí 
zjevení) byl nástrojem Božího plánu. 
   To, že děti vidí papeže „jakoby v zrcadle“, znovu 
potvrzuje symbolický charakter vidění. Budoucnost 
se ukazuje „jako v zrcadle“ (1Kor 13,12). Dějiště 
má tři symboly: strmá hora, polorozbořené město a 
kříž. Hora a město symbolizují lidské dějiny: výstup 
vzhůru, místo lidské tvořivosti a soužití, ale i místo 
zkázy, jíž člověk ničí dílo vlastní práce. Kříž je cíl 
dějin, kde se zkáza mění ve spásu.
    Cesta církve je křížovou cestou, putováním dobou 
násilí, ničení a pronásledování. To jsou dějiny 20. 
století - století válek a nových forem krutosti. Posta-
va papeže má zvláštní úlohu. V jeho výstupu může-
me vidět papeže od Pia X. po Jana Pavla II. Sdíleli 
utrpení 20. století a snažili se jít ke kříži. Ve vidění 
je papež zabit. Jan Pavel II. stál při atentátu 13. 5. 
1981 blízko smrti a své zachránění vysvětlil tak, že 
„mateřská ruka vychýlila smrtelnou kulku“. To 

znovu ukazuje, že nee-
xistuje neměnný osud, 
že víra a modlitba mo-
hou ovlivnit dějiny. 
   Závěr tajemství při-
pomíná obrazy, které 
Lucie znala ze zbož-
ných knih. Je to utěšu-
jící vidění, které dává 
uzdravující moci Boha 
proniknout do dějin 
krve a slz. Andělé za-
chycují krev mučed-
níků a zalévají duše, 
které se blíží k Bohu. 
Jejich mučednictví se 
naplňuje v solidaritě s 
Kristovým utrpením. 
Jejich život je Eucha-
ristií, vloženou do ta-
jemství zrna, které umírá a stává se plodným. Krev 
mučedníků je semenem křesťanů. A závěr?
Fatima nenabízí uspokojení naší zvědavosti, víra 
nemůže být návnadou pro zvědavost. Zůstává vý-
zva k modlitbě, cestě ke „spáse duší“ a volání: Čiňte 
pokání, obraťte se! „Mé Neposkvrněné Srdce zví-
tězí“ znamená, že srdce očištěné a otevřené Bohu je 
víc než zbraň. Zlo má moc, protože naše svoboda se 
odvrací od Boha, ale svoboda nemá v konání zla po-
slední slovo. „Ve světě budete mít soužení. Ale buď-
te dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“(Jan 16,33). 
Fatima nás vybízí důvěřovat tomuto příslibu.
      Benedikt XVI. (tento text psal ještě jako tehdejší 
kardinál Josef Ratzinger)

Třetí poselství, jak ho podaly děti
„Uviděli jsme po levici Naší Paní, trochu výše anděla s 
ohnivým mečem; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, 
které jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jak-
mile se dotkly záře z ruky Naší Paní. Anděl silně řekl: 
Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je 
Bůh, jsme jako v zrcadle viděli bíle oblečeného biskupa, 
„vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další biskupové, 
kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na horu. Na vr-
cholu byl kříž z hrubých kmenů. Svatý otec procházel 
polorozbořeným městem, zkroušený bolestí a trýzní se 
modlil za duše mrtvol, které potkával. Na vrcholu hory 
byl zabit vojáky; tak zemřeli i ostatní biskupové i kněží, 
řeholníci, řeholnice a muži i ženy různých tříd a posta-
vení. Pod rameny kříže stáli dva andělé, každý s křiš-
ťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a 
zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.“

Už je stanoven termín Národní pouti do portugalské 
Fatimy: 12. až 13. září. Bude to pouť s českým pro-
gramem, bohoslužbami slouženými našimi biskupy. 
Poutníci mohou využít týdenních pobytů s cestovní 
kanceláří (např. CK Awetour nabízí 6.-16.9. za 13.500 
Kč). Více k národní pouti na www.fatima2017.cz.
   Naše farnost připravuje autobusovou pouť do Čes-
komoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Předběžný 
termín je pondělí (svátek) 1. května. Areál obsahuje 
unikátní památník dějin Memoriál Fatimy, přesnou 
kopii fatimského anděla, Lurdskou jeskyni atd. Více 
informací na www.cm-fatima.cz.

Poputujme aspoň do české Fatimy



Poděkování patří, kteří se podíleli na důstojném průběhu našeho 
farního plesu ve Veselé. Díky patří také všem, kteří ho podpořili 
svou účastí, i těm, kdo přispěli do tradičně bohaté tomboly. 

Oslovily jsme pár lidí přímo na plese, abychom 
se zeptaly, co se jim líbí, a co by na plese změnili. 
Zde jsou jejich vyjádření (redakčně upravené):

manželé Markéta a Robin od Pelhřimova: Jsme 
tu asi popáté. Dnes máme pocit, že kapela je hod-
ně hlučná - a ten zvuk kazí celkovou kvalitu, tak-
že by mohla být změna. Nejprve nehráli pro nás 
moc známé písničky, teď hrají známější. Jinak se 
nám líbí ten nástup, že tu jsou děti, předtančení 
je hezký. Vždy obdivujeme, jak to mají nacvičený. 
Naše stěžejní body jsou vždy tombola a řízek se 
salátem:) Kdyby se tu nekouřilo vůbec, bylo by to 
super, jinak jsme moc spokojený. Jsme rádi, že je 
tu hodně mladých, potkáme se s našimi kamará-
dy, to je velká výhoda. Děkujeme za ples.

Josef z Pelhřimova: Občas sem jezdím. Je to tu tra-
diční, takže v pohodě. V úvodu mě štvala strašně 
hlasitá hudba, teď už je to docela dobrý. Půlnočko 
bylo pěkný. Předtančení jsme nestihli. 

Terka z Ondřejova: Je to tady hezký, nic bych 
neměnila, všechno je fajn, půlnoční překvapení 
bylo krásný. Kapela hraje dobře, protože hraje i 
dechovky. Mně se tu líbí všechno.

Danny z Počátek: Kapela je podle mě dobrá, ví-
tám, že se tu tancují tance jako polka a valčík, kdy 

si můžeš zatancovat s holkou, i když ji neznáš. 
Předtančení jsem nestihl, ale určitě bylo dobrý. 
Půlnočko bylo pěkný, tancovali super, dobrá vol-
ba a podpora mladých tanečníků. Mně se tu líbí, 
nic bych neměnil, hlavně ne extra příznivé ceny. 
Akorát návrat autobusem ve 3.00 je podle mě 
pozdě. Chápu, že je snaha, aby tu lidi pobyli, ale 
člověk taky potřebuje druhý den něco dělat. Pak 
bych uvítal, aby bylo víc vidět, že je to farní ples 
- hodně lidí je z kostela nebo jsou to farníci, což by 
bylo pěkný připomenout. Veřejnosti by to nevadi-
lo. Víc bych to spojil s církví, s vírou.  

Jiří z Počátek: Mně se tu líbí, příjemná akce. Líbí 
se mi tady celkově lidi, jsou nekonfliktní, taková
milá atmosféra a všichni v dobrém rozpoložení. 
To může být zapříčiněné třeba nízkými ceny al-
koholu:) Všichni pĳí akorát, aby byli v dobrý ná-
ladě. Dnes jsem se ještě nedostal na parket, takže 
nemůžu soudit, jaká je kapela k tanci - celou dobu 
jsem se bavil, takže jsem ji neposlouchal. Za dne-
šek jsem ale nenašel nic, co by mi vadilo.
              děkují Jarka Vopálková a Petra Binková
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Obrazem a anketou se vracíme k farnímu plesu
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Anketa mezi účastníky plesu


