
Ze života 
našich 
farností

Slavnost všech 
svatých při-

pomíná lidi, kte-
ří žili mezi námi, 
vzali vážně svou 
víru, lidi, které 
známe třeba jen 
my, protože v 

každé rodině je nějaký svatý, ně-
kdo, na koho se vzpomíná s úctou 
a láskou, někdo, kdo je vzorem 
rodině. To je část obsahu svátku. 
Druhá část je, že si máme znovu 
uvědomit, že jsme na této cestě 
i my. A znovu oprášit povědomí, 
co je svatost. Často si to�ž mys-
líme, že sva� už se svatými na-
rodili a že snad ani nechodili po 
zemi a neměli žádné chyby.

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé je jeden ze  dnů, kdy 

dostáváme dvojnásobnou dáv-
ku milos�. Je to den modliteb za 
duše v očistci. Církev se opírá o 
Písmo a tradici a učí nás, že kaž-
dý, kdo ukončí život v Boží milos� 
a není ještě plně připravený, pro-
chází posledním očišťováním. 
Jde o ty, kteří budou zachráněni, 
ale jakoby skrze oheň. I různé 
postavy Starého zákona se mod-
lily a prosily, aby jejich provinění 
bylo úplně odpuštěno. To je ta 
první dávka milos�. Je to den 
vzpomínky a přímluv za ty, kteří 
už jsou na prahu nebe. Prožijme 
ho s těšením se na život věčný.
                        Váš otec Jaroslaw

Sva� a věrní zemřelí Eutanázie duše a pak i těla

Po dlouholetém procesu legali-
zace eutanázie v Nizozemí na-
dále roste počet usmrcených 
lidí. Předloni to bylo už 5 516 
pacientů, což je 4% všech úmr-
tí v zemi (15 případů denně). 
   Důvodem nárůstu asistované 
sebevraždy je rozšiřování krité-
rií, kdy je možno žádat o smrt a 
benevolentnější posuzování žá-
dostí. Nizozemci dokonce před 
rokem odhlasovali, že každý, kdo 
cítí, že jeho život je završen, tak 
bez jakékoli diagnózy (jen s poci-
tem, že je jeho život kompletní), 
může o�iciálně požádat o asisto-
vanou sebevraždu. 
   Žadatel není omezen věkem, ne-
musí mít diagnózu, stačí jen po-
cit, že „toho bylo dost“.  Odborník 
zvaný nově “end-of-life practitio-
ner“ (lze přeložit jako „provaděč 
konce života“)  garantuje prove-
dení žádosti při splnění kritérií. 
Druhý „end-of-life practitioner“ 
kauzu zhodnotí jako konsiliář. 

   Je to příklad toho, 
kam jsme v Evropě 
došli. Nejprve musí-
me občana přesvěd-
čit, aby si užil, vždyť 
na to má právo - s tím, 
že je třeba ve jmé-
nu svobody se zbavit 
všech pověrečných, 
esoterických či jinak 
náboženských před-

sudků o smyslu života. Musíme 
jej přesvědčit, že na Zemi nejde o 
nic menšího, než o užívání. Nové 
recepty, �ilmy, seriály, hudbu, ces-
tování, sportování, sex na tisíc a 
jeden způsobů - vše, co ještě víc 
rozdráždí nervová zakončení a 
nic víc. Život jako co nejkomfort-
nější čekání na smrt. Jídlo jako 
nové náboženství. Stejně tak sex. 
   Nejprve provedeme eutaná-
zii duše. Pak nám leží pacienti v 
nemocnicích, již bez zájmu o re-
staurace, seriály a sex, a obětavé 
sestřičky prodlužují jejich fyzic-
ký život dál a dál. Pak se na etic-
kých konferencích ptáme, zda to 
má smysl. Jistěže nemá. Protože 
po eutanázii duše nutně přijde 
eutanázie těla. 
   A Nizozemci ji dotáhli k dokona-
losti. Kdo jste shlédli poslední díl 
svého seriálu, kontaktujte svého 
„end-of-life practitioner“.
                        P. Marek Orko Vácha, 
kněz a bioetik
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 * změna termínu mše v Počátkách
Po změně letního času na zimní bude mše svatá  v 
Počátkách ve středu v 17.00 hodin. 

 * setkání kostelníků a varhaníků
Srdečně zveme lektory, akolyty, kostelníky a var-
haníky na 11. 11. do farnosti u kostela sv. Vojtěcha 
ve Čtyřech Dvorech, kde se koná jejich společné 
setkání. Program: 9.30 hod. společné slavení Eu-
charistie,    10.30 hod. přestávka,  10.45 hod. slovo 
biskupa Pavla, sdílení zkušeností a vzájemné po-
vzbuzení k další službě. Asi 12 hod. zakončení. 

 * svěcení adventních věnců
V neděli 3. 12. bude 1. neděle adventní. Na začát-
ku bohoslužeb se budou světit adventní věnce. Pro-
sím, přineste si je a uložte na obvyklá místa.

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbír-
ka na Biblické dílo bude se konat 19.11. a na opravy 
12.11., v Počátkách 5.11. 

Aktuality z našich farností 

PÁ 17. 11.   Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev   18 hodin

SO 18. 11.  mše svatá v Horní Vsi    kaple Horní Ves  16.30 hodin 

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

Adventní setkání s novým vikářem
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SO 11. 11. návštěvy nemocných a starších farníků - všechny farnosti   od 10 hodin

Od léta má pelhřimov-
ský vikariát nového 
vikáře. Je jím P. Josef 
Sláčík, který tak v Pel-
hřimově v této funkci 
nahradil P. Vítězslava 
Holého. Josef Sláčík se 
narodil v roce 1965 ve 
Valašských Kloboukách, 
po vysvěcení na kněze 
působil mj. v Netolicích 

a nejdéle pak jako vikář v Prachaticích. Na adventní 
setkání s ním můžete přijít v neděli 3. prosince v 15 
hodin do biskupského sálu hornocerekvické fary. 
Všichni jste srdečně zváni. 

SO 4. 11.  setkání ministrantů     fara Horní Cerekev  9-11 hodin 

PÁ 17. 11. Svatomartinský �lorbalový turnaj pro ministranty   Třešť, sport. hala 8-13.30 hodin

SO 18. 11.  mariánská družina se sestrou Romanou  fara Horní Cerekev  10-11 hodin

Další Filmový večer se uskuteční v 
sobotu 25. 11. od 19 hodin. Film 
Chlapec v pruhovaném pyžamu 
vypráví příběh z 2. světové války. 
Osmiletý Bruno je synem nacistic-
kého důstojníka. Je zvědavý, nepo-
slechne svou matku a vydá se k ne-
daleké „farmě“. Tam se skamarádí 
s klukem stejného věku, který má 

pruhované „pyžamo“. Bruno pozná pravdu, ale tím 
pro něj příběh nešťastně končí. Anežka Hunalová

Chlapec v pyžamu - příběh z války

PÁ 3. 11.  První pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev   17 hodin

NE 3. 12. 1. neděle advetní - svěcení adventních věnců  obvyklý pořad bohoslužeb
SO 25. 11.  �ilm Chlapec v pruhovaném pyžamu fara Horní Cerekev  19 hodin

NE 3. 12. Adventní setkání s P. J. Sláčikem  fara Horní Cerekev  15 hodin

Listopad z pohledu liturgie
1. Všech svatých 
2. Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 
3. Sv. Martina de Porres, 
řeholníka 
4. Sv. Karla Boromejské-
ho, biskupa 
9. Posvěcení lateránské 
baziliky, svátek
10. Sv. Lva Velikého, pape-
že a učitele církve 
11. Sv. Martina, biskupa 
12. Sv. Josafata, biskupa a 
mučedníka 
13. Sv. Anežky České, 
panny 
15. Sv. Alberta Velikého, 
biskupa a učitele církve 
16. Sv. Markéty Skotské, 

sv. Gertrudy Veliké, panny 
17. Sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice
18. Posvěcení římských 
bazilik sv. Petra a Pavla 
21. Zasvěcení Panny Ma-
rie v Jeruzalémě 
22. Sv. Cecílie, panny a 
mučednice 
23. Sv. Klementa I., pape-
že; sv. Kolumbána, opata 

24. Sv. Ondřeje Dung-La-
ca, kněze a druhů
25. Sv. Kateřiny Alexan-
drijské, panny a mučed-
nice
30. Sv. Ondřeje, apošto-
la, svátek
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Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze
* Pelhřimov, drakiáda
Středisko volného času Síť při pelhřimovské 
farnos� pořádá v neděli 29. října od 14 ho-
din drakiádu na kopci u kaple svatého Flori-
ána v Pelhřimově. Na místě proběhne sou-

těž o nejhezčího draka a také nejchutnější cmundu. 
Pro dě� bude také připraveno opékání špekáčků. Více 
informací: Diana Novakovičová - 739 619 050

* svatohubertské mše v Pelhřimově a v Želivě
V Pelhřimově a v Želivě se pomalu stávají tradicí sva-
tohubertské mše, při kterých slavnostně vyzdobení 
myslivci hrají na netradiční hudební nástroje. Letos 
se obě konají v neděli 29. října, v Pelhřimově mše za-
číná v 9 hodin, v želivském opatském kostele v 10.30 
hodin. 

* Dušičková pouť na Lomci
Duchovní správa poutního místa Lomec srdečně zve 
na dušičkovou pouť v sobotu 4. listopadu ve 14.30 
hodin, při níž budeme prosit za milost šťastné smr-
�. Hlavním celebrantem bude P. ThDr. Prokop Patrik 
Maturkanič.

* Želiv, seminář s irským knězem Patem Collinsem
Opatství Želiv pořádá 3.-5. listopadu víkendový se-
minář na téma „Proroctví - schopnost rozumět pří-
tomnos� a číst znamená doby“. Povede ho osvědčení 
irský kněz Pat Collins. Kurz zkoumá, co proroctví jako 
jedno z nejdůležitějších charismat je, jak je dostává-
no, jak můžeme rozpoznat jeho pravost a jak poskytu-
je Bohem inspirované náznaky událos�, které se mají 
odehrát. 

Plnomocné odpustky: 
Jak je možné je získat
Od 1. do 8. listopadu může věřící získat 1x den-
ně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v 
očistci. 

Podmínky: Být v milosti posvěcující (svatá 
zpověď - postačí 14 dní před nebo po), vyloučit 
trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), 
svaté přijímání, pomodlit se „Otče náš“ a „Vě-
řím v Boha“ a jakoukoliv modlitbu na úmysl 
Svatého otce, navštívit hřbitov a pomodlit se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé.  

   Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po 
celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. 
Plnomocné odpustky přinášejí odpuštění do-
časných trestů za hříchy, vyznané ve svátosti 
pokání. 
   To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit 
po vyznání hříchů a co v životě mohou napra-
vovat akty milosrdné lásky, po smrti pak očis-
tec.

    Připomínáme také rozhodnutí Apoštolské 
penitenciárie, že pro větší dobro věřících, kteří 
ze závažného důvodu nebudou moci navštívit 
hřbitov ve dnech od 1. do 8. listopadu vzniká 
možnost získávání plnomocných odpustků již 
od 25. října.  

Podzimní výlet Misijního klubka pořádá Středisko vol-
ného času Síť v Pelhřimově. Akce se koná v sobotu 4. 
listopadu. Sraz je v 6.25 hodin na vlakovém nádraží v 
Pelhřimově (odjezd vlaku je v 6:39 hodin). 
    Výletníci navštíví Muzeum čokolády a marcipánu v 
Táboře a pěšky se pak přesunou do poutního místa Klo-
koty, kde bude společný program s klokotským Misij-
ním klubkem. Očekávaný návrat do Pelhřimova v 18.18 
hodin. 
    Příspěvek: 250 Kč. S sebou: svačinu, pití, kartičku po-
jišťovny... Více na www.svcsit.cz, informace poskytne 
Diana Novakovičová: 739 619 050. 

31.10. ÚT: předvečer Slavnosti všech svatých
Veselá    18.30 h mše svatá 

 1. 11. ST: Slavnost všech svatých 
 (doporučený zasvěcený svátek!)
Rynárec   15.15 h mše svatá 
Žirovnice (hřbit.kaple) 16.00 h mše svatá 
Počátky (hřbitov) 16.15 h mše svatá 
H. Cerekev (hřbitov)   18.00 h mše svatá 

2. 11. ČT:Vzpomínka na věrné zemřelé 
Rynárec (hřbitov)          14.30 h modlitba u hrobů, 15.15 h 
mše svatá se čtením jmen zemřelých 
Počátky (hřbitov) 16.15 h mše sv., čtení zemřelých, 
po mši svaté v 16.45 h modlitby u hrobů
H. Cerekev (hřbitov)   18.00 h mše sv., čtení zemřelých, 
po mši v 18.30 h modlitby u hrobů 
Veselá    18.30 h mše svatá 

Pořad dušičkových bohoslužeb

Výlet Misijního klubka do Tábora: 
muzeum čokolády a poutní Klokoty



V minulém čísle farního zpravodaje jsme otiskli dvě fotky opravených sa-
králních objektů. Celkově jde ale o tři objekty: kříž na hřbitově, kříž před 
kostelem a zábradlí u dveří do kostela, které usnadňuje přístup. A připo-
jujeme také poděkování městu Horní Cerekev za financování oprav. 

Dlouholetá a věrná farnice 
paní Božena Kosová z Hor-
ní Cerekve se v těchto dnech 
dožívá požehnaného věku 90 
let. Gratulujeme jí a přejeme 
vše dobré.  
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Zpravodaj farnos� Horní Cerekev, Počátky, Žirovni-
ce, Rynárec a Veselá. Vydávají 1x měsíčně farnos�, 
zastoupené P. ThLic. Jaroslawem Zygmuntem a P. 
Jaroslavem Maxem Kašparů. Náklad: 200 ks, výroba 
čísla stojí 10 Kč. Archiv a víc fotek na: www.cerekev.
cz. Redaktor: Jan Mazanec, mazanec@centrum.cz, 
775 269 206. Příš� uzávěrka: 24. 11. 

Fotogra�ie z naší říjnové pouti na Velehrad

Poděkování městu Horní Cerekev za opravy


