
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Existuje-li ve 
světě nějaké 

dobro, tak je to 
díky Ježíšovi a 
díky lidem, kteří 
s nim žĳí v úz-
kém vztahu. Ne-
boť Ježíš žĳe!!! Je 

mi velice líto, že ani mnozí křes-
ťané se o Velikonocích neradují z 
Ježíšova zmrtvýchvstání. Ztratili 
se. Ačkoli přĳali stejný křest jako 
my, možná chodili kdysi i ke zpo-
vědi a přĳímali eucharistii, dnes 
jsou daleko od Ježíše a nechtějí s 
ním žít. Je to výzva a nesnadný 
úkol pro nás, co s Ježíšem žĳeme 
- ukázat jim krásu Boží lásky i 
cestu k životu s Ježíšem. Zdá se 
to nesplnitelný úkol, ale u Boha 
je všechno možné. On si i vzdá-
leného přitáhne k sobě, pokud 
projevíme lásku našim „ztrace-
ným” bratrům a sestrám – i tím, 
že je navštívíme a řekneme jim o 
Ježíšově vítězství. A Ježíš v jejich 
srdci vstane z mrtvých... 

Nestojí nám tato námaha za 
to vidět na vlastní oči Je-

žíšovo zmrtvýchvstání v životě 
toho člověka? Velikonoce jsou 
pro mě obdobím mnoha otá-
zek. Ale také jedné veliké od-
povědi: Ježíš vstal z mrtvých 
a žĳe. Proto díky Boží milosti 
jdu za ním a s ním. Nemám ji-
nou cestu... Bohu díky a aleluja!                                             
Váš otec Jaroslaw

Výzva: Říct to i jiným

duben 2017

Proč Petr zradil svého Mistra?

Milý Petře, myslím znovu na onen 
večer, kdy stál Ježíš před soudem 
a byl odsouzen k smrti a ty ses 
ohříval u ohně. Tam jsi ho zapřel.
   Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, 
pak tě, přestože jsi byl tak blízko u 
ohně, mrazilo u srdce. Vždyť když 
někdo miluje, ale uvědomí si, že 
chybil, srdce mu zledovatí!
    Proléval jsi slzy, když sis uvědo-
mil, cos udělal, protože je pravda, 
že jsi nezapřel z pouhé zbabělosti, 
ale proto, že ochabla tvoje víra.
   Ježíš věděl, že ho zapřeš, a přece 
ti pak řekl: „Na tobě zbuduji svou 
církev.“ Pro křesťany jsi vždycky 
představoval víru, měl jsi vůdčího 
ducha. A přece jsi zradil Mistra. 
Proč? Snad proto, že nám tím Bůh 
chtěl říct, že přes naše slabosti nás 
miluje nekonečnou láskou.

   Když uvažuji o tvé zradě, mys-
lím na naši křehkost a omezenou 
lásku k Bohu. Často si vytvoříme 
„boha“ ke svému konzumování. 
   Zapíráme Ježíše ve zkouškách, 
kdy by zralá víra vnukala důvě-
ru v Boha. Ale Ježíš tě neodsou-
dil, dokonce tě měl dál rád. Když 
máme někoho rádi, nedovedeme 
přát zlo tomu, kdo nám je působí. 
   Pokud nenávidíme někoho, koho 
milujeme a kdo nám ublížil, je to 
důkaz, že naše láska nebyla pravá 
a upřímná. I nám se stává, že milu-
jeme přítele, a přece ho zapřeme. 
Ale důležité je uznat chybu. Díky 
za slzy lítosti a pokání! Poučil jsi 
mě, že naděje nikdy nepřestává. 
Že nás Někdo bez ohledu na naše 
viny miluje.     Z knihy Francesca 
Armentiho Otevřené dopisy 



Aktuality z našich farností 

Duben z pohledu liturgie

PÁ 14. 4.  setkání ministrantů     fara Horní Cerekev  9-11 hodin

SO 22. 4.  modlitba chval s kapelou SisterBand kostel Horní Cerekev 19 hodin
SO 22. 4.  brigáda v Rynárci    kostel Rynárec  8 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech
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SO 8. 4.  Mariánská družina se s. Romanou (děti 5-12 let)  Horní Cerekev 10 - 11 hodin

 * předvelikonoční zpovídání
V Pelhřimově se bude zpovídat v těchto dnech: 
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. 
Velikonoční sbírka se bude konat 16. dubna. 

 * změna v termínu mše
    V sobotu 8.4. mše sv. v Horní Cerekvi nebude. 

Filmový večer nabízí Příběh Marie

PÁ 7. 4. první pátek (adorace, křížová cesta, mše, modlitby)   Horní Cerekev 17.00 hodin 

2. sv. Františka z Pauly
4. sv. Izidora, učitele církve 
5. sv. Vincence Ferrerského 
7. sv. Jana Křtitele de la Salle
11. sv. Stanislava, biskupa
13. sv. Martina I., papeže 
21. sv. Anselma, biskupa 
23. sv. Vojtěcha, biskupa a 
mučedníka, svátek

24. sv. Jiří, mučedníka, 
Sv. Fidela ze Sigmaringy  
25. sv. Marka, svátek
28. sv. Petra Chanela, kněze 
sv. Ludvíka M. Grigniona  
29. sv. Kateřiny Sienské,
učitelky církve, svátek
30. sv. Zikmunda, mučední-
ka, sv. Pia V., papeže 

Také v dubnu je pro vás 
připraven film, takže se v 
sobotu 29. 4. v 19 hodin 
nezapomeňte stavit na 
faru v Horní Cerekvi. Po 
Malém princi přichází Pří-
běh Marie. Ten vypráví o 
skutečné dívce, která byla 
od narození hluchá a sle-

pá. Navzdory počátečním nezdarům a překážkám 
se sestře Margueritě podaří najít cestu, jak s ní ko-
munikovat a naučit ji žít. Marie se později naučí 
Braillovo písmo, psát na stroji, šít, plést a stane se 
z ní půvabná mladá žena.         Anežka Hunalová

SO 8. 4.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin

PÁ 21. 4.  Den milosrdenství (růženec, mše, adorace, korunka)   Horní Cerekev      17.30 hodin

PÁ 28. 4. Farní něco (kafe)     Rynárec   19 hodin
SO 29. 4.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin

VELIKONOCE: pořad bohoslužeb

Květná neděle - 9. 4.

Rynárec: 16.00 mše sv. Večeře Páně, 16.45 společná  
adorace v „Getsemanské zahradě“ 
Horní Cerekev: 18.00 mše sv. Večeře Páně s obřa-
dem mytí nohou mužům, 19.00 společná  adorace 
v „Getsemanské zahradě“

Zelený čtvrtek - 13. 4.

 (doneste si s sebou ratolesti)
žehnání ratolestí, mše svatá: 
Rynárec, 7.30, Veselá 9.00, Horní Cerekev 10.30

 (den přísného postu)
Veselá: 15.30 křížová cesta, 16.00 velkopáteční ob-
řady, 17.00 společná adorace v „Božím hrobě“
Horní Cerekev: 17.30 křížová cesta, 18.00 velko-
páteční obřady, 19.00 společná adorace v „Božím 
hrobě“

Velký pátek - 14. 4.

Zmrtvýchvstání 16. 4. a 
Velikonoční pondělí 17. 4.

 (doneste si s sebou svíčky)
Horní Cerekev: 9.00 žehnání velikonočních pokr-
mů a adorace v „Božím hrobě“
Veselá: 10.00 žehnání velikonočních pokrmů a 
adorace v „Božím hrobě“
Rynárec 11.00: žehnání velikonočních pokrmů a 
adorace v „Božím hrobě“
Horní Cerekev: 20.00 mše sv. Vzkříšení Páně 

Bílá sobota - 15. 4.

po oba dny jsou mše svaté v tradičních časech: 
Rynárec 7.30, Veselá 9.00, Horní Cerekev 11.00

ČT 6. 4.  Talkshow s P. Zbigniewem Czendlikem  KD Horní Cerekev          17 hodin

SO 29. 4. další Filmový večer (Příběh Marie) fara Horní Cerekev  19 hodin
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Zemřel kardinál Vlk, který byl i naším biskupem
Dne 18. 3. zemřel kardinál Miloslav Vlk, který 
před svou službou českého primase působil i jako 
biskup naší diecéze a navštívil i naše farnosti.  
   Poslední chvíle Miloslava Vlka na této zemi byly 
plné pokoje. Jeho lékařka zaznamenala jeho posled-
ní srozumitelná slova: „Nejkrásnější král je...“ A na 
její dotaz: „Kdo?“ odpověděl: „Ježíš na kříži.“
   „Jeho nemocniční pokoj se stal místem setkání 
s bolestí a nemocí, ale i s řadou lidí, kteří za ním při-
jížděli. Byla to setkání s ‚Bohem blízkým‘, jak často 
pan kardinál opakoval. Dny v nemoci prožíval ve 
velkém odhodlání a naději, že bude moci ještě ‚žít, 
jak žít se má‘, jak to vyjádřil písní Jiřího Grossman-
na,“ popsala jeho sekretářka Hana Pohořalá. 
    Kardinál prý víckrát opakoval, že na zemi ne-
lze vyjádřit Bohu vděčnost dostatečně, že se těší na 
chvíli, kdy bude moci Bohu poděkovat tváří v tvář.
  Miloslav Vlk se narodil 17. 5. 1932 v Líšnici na Pí-
secku. Po gymnáziu dál studovat nemohl a tak pra-
coval jako dělník v továrně Motor Union. Po třech 
letech mohl začít studovat archivnictví v Praze a 
poté i na kněze v Litoměřicích. V roce 1968 byl vy-
svěcen, ale brzy se stal komunistům nepohodlný, a 
přesunuli ho do Lažišť na Šumavu. 
   „Byl to mimořádně přátelský člověk, který si šel 

s kluky zahrát fotbal, chodil v okolí na procházky, 
popovídal si s lidmi při práci, pomohl jim. Měl velké 
charizma a dovedl předávat svou lásku,“ vzpomí-
ná Marie Hauserová z Lažišť. S místními prý chodil 
třeba na bál nebo do hospody. Pustil se i do oprav 
fary. Jeho způsob vedení mší si brzy získal věhlas v 
okolí a počet lidí v kostele rostl.
    „Jako kluci jsme k němu rádi chodili. Na faře byla 
láhev vína na stole, cigarety, poklábosili jsme a bylo 
to moc příjemné. Byl to lidový člověk,“ míní Karel 
Turek ze Zábrdí. „On sem svou energií vpadl jako 
bomba. Najednou bylo v kostele tak zajímavé ká-
zání, že jsme od muziky chodili do kostela. Koneč-
ně k nám někdo promlouval tak, že nám vysvětlil 
mnoho o lásce. Řadu z nás to oslovilo. Uměl se k li-
dem přiblížit a táhnout je nahoru, měl dar přirozené 
autority,“ popisuje Hana Koubová z Lažišť.
   Jeho oblíbenost ale opět začala vadit komunistům, 
poslední kapkou bylo, že pohřbíval matku „Krále 
Šumavy“, převaděče Josefa Hasila. A režim mu od-
ňal souhlas výkonu služby. Miloslav Vlk pak praco-
val jako umývač oken. V roce 1989 mu byl souhlas 
vrácen a v roce 1990 byl jmenován českobudějovic-
kým biskupem. 27. března 1991 pak českým prima-
sem.                                Zdroje: www.katyd.cz, idnes.cz

Lanškrounský děkan P. Zbig-
niew Jan Czendlik je jeden z 
prvních polských kněží, kteří 
po roce 1989 začali působit v 
naší zemi. Je mediálně zná-
mý díky kontaktům s lidmi 
ze showbyznysu i politiky, 
věnuje se také charitativním 
akcím, díky jeho úsilí vznikl 

Rodinný dětský domov v Žichlínku. Nedávno 
vydal knihu Postel, hospoda, kostel. Tu s sebou 
přiveze i na talkshow do Horní Cerekve, které 
se koná ve čtvrtek 6. 4. v 17 hodin v KD Horní 
Cerekev. Lístky za 100 Kč na tel.: 565 396 385.

SisterBand srdečně zve na akci:

Vlevo jako sekretář bisk. Hloucha (1970), uprostřed s bisk. z Pasova a gen. vikářem V. Dvořákem (1990), vpravo gesto naděje i před smrtí

V H. Cerekvi vystoupí mediálně 
známý kněz Zbigniew Czendlik



Na co byly použity peníze vybrané pro misijní dílo

Letos v postní době byla v kapli svatého Václava v Horní 
Vsi vysvěcena nová křížová cesta, kterou vyřezal pan Jo-
sef Koten z Horní Cerekve. Snímky Vlastimil Lysý

Misĳní klubko v naší hornocerek-
vické farnosti již oficiálně neexistu-
je, jeho prvotní zakladatelé už od-
rostli, ale i přesto se snažíme misiím 
pomáhat a udržujeme akce, které se 
konávaly dříve. 
   Součástí námi odeslané sumy za 

rok 2016 nebyly jen peníze vybrané při akcích, 
jako je Misĳní koláč nebo Misĳní jarmark, ale i vý-
těžek z Misĳního koncertu SisterBand nebo pení-
ze, které celoročně šetří jedinci z našich farností.
   Přeji Vám, aby Vás stále těšilo pomáhat druhým 
a rozdávat radost okolo sebe. 
                                                      Marie Dvořáková

   Přikládám dopis, ve kterém nás národní ředitel 
Papežského misĳního díla (PMD) Leoš Halbrštát 
informuje o tom, kde všude jsme pomohli: 
   Moji milí, moc Vás všechny zdravím a děkuji Vám za 
činnosti, díky kterým získáváte prostředky na pomoc 

mnoha chudým dětem v misiích. Potvrzuji, že jsme od 
Vás od ledna do prosince 2016 přĳali celkem 32 397 Kč. 
V roce 2016 jste spolu s námi, milí misionáři, pomáhali 
více než 111 tisícům dětí v Papui-Nové Guineji, Keni, 
Ugandě, Zambii, Bangladéši, Guyaně, Sýrii, na Srí 
Lance a Filipínách. Díky Vaší pomoci například mohou 
děti v Bangladéši chodit do nové školy, opuštěné děti z 
Guyany a Keni mají střechu nad hlavou, hladové děti 
na Filipínách dostanou oběd a v Ugandě postaví drůbe-
žárnu, aby podvyživeným dětem obohatili jídelníček o 
maso a vejce. Všechno, co děláte, je tedy velmi záslužné 
a jsem za to vděčný.
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V kapli v Horní Vsi mají novou křížovou cestu

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Rynárec a Ve-
selá. Vydává 1x měsíčně Římskokatolická farnost H. 
Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem Zygmun-
tem. Náklad: 150 ks, výroba jednoho čísla stojí 8 Kč. 
Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. Redaktor: 
Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@centrum.cz. 
Uzávěrka příštího čísla: 23. dubna. 


