
Ze života 
našich 
farností

Jak říkal papež 
Jan Pavel II., 

pro rozjímání o 
Kristových ta-
jemstvích dis-
ponuje růženec 
metodou, vhod-
nou ke vstřebá-

vání tajemství. Je to metoda za-
ložená na opakování. Povrchní 
pohled může růženec pokládat 
za nudnou modlitbu. Odlišný 
pohled ale považuje růženec za 
vyjádření lásky, při níž se ne-
únavně obracíme k milované 
osobě s výrazy, které jsou si sice 
podobné, avšak stále nové; to 
kvůli citům, které je prostupují… 
A i když se opakované Zdrávas 
obrací k Marii, je tento projev 
lásky přes ni nakonec adresován 
Ježíši. Tolik papež Jan Pavel II.

Nemusíme se stydět za to, že 
si vážíme matky Mesiáše, 

Marie. Vždy budou lidé, kteří ji 
budou c�t jako vzor pevné víry 
v Boha, kteří budou – jako my 
– chápat její velikost. Pojďme s 
ní vstříc jejímu Synovi a naslou-
chejme jeho slovům tak pozorně, 
jak nás Maria nabádá: „Cokoliv 
vám řekne, čiňte!“. Připojme se 
k modlitbě růžence, a svět bude 
lepší, protože v něm bude více 
lásky, milosrdenství a pokoje. 
Svatá Maria, Královno posvát-
ného růžence, oroduj za nás!
                        Váš otec Jaroslaw

K modlitbě růžence Můj apoštolský vzor je osel

Dovolím si navázat na úvodní 
sloupek ve farním zpravodaji z 
minulého měsíce, kde otec Jaro-
slaw II. hovoří o úloze apoštola. 
   Po jeho přečtení jsem si vzpomněl 
na léta, kdy jsem jako vysokoškolák 
konvertoval. Tehdy působil v Pope-
líně velmi známý a vzdělaný kněz P. 
Ladislav Simajchl. 
    Při jedné návštěvě na jeho faře mi 
pater doporučoval, abych se při čte-
ní Písma s jednotlivými postavami 
občas konfrontoval. Dělá prý to také. 
Jednou se poznává v postavě Janově, 
podruhé v situaci setníka, potřetí v 
roli rozsévače. Ale vzhledem k tomu, 
že potřeboval vylepšovat také svůj 
apoštolský styl, začal kromě kon-
frontace s jednotlivými biblickými 
postavami hledat i svůj identi�ikační 
vzor. „A už jsem ho našel,“ řekl mi a 
požádal mne, abych se onu evange-
lijní postavu pokusil uhádnout.
   „Nevím, pane faráři, ale jak vás 
znám a z toho, co jsem o vás dobré-

ho slyšel, nebude to 
ani zrazující Jidáš, ani 
zapírající Petr. A jiné 
postavy moc neznám, 
jsem ve víře teprve 
učedníkem.“
  Pater se šibalsky 
usmál, otevřel na sto-
le ležící Nový zákon 
a nalistoval úryvek 
z evangelia sv. Luká-
še, kde se píše: Když 
se přiblížili k Betfage 

a Betánii u hory, která se jmenuje 
Olivová, poslal napřed dva ze svých 
učedníků a řekl jim: „Jděte do pro-
tější vesnice. Jak do ní vejdete, na-
leznete přivázané oslátko, na kterém 
ještě neseděl žádný člověk; odvažte 
ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo 
zeptal: „Proč ho odvazujete?“, odpo-
vězte mu takto: „Pán ho potřebuje“. 
(Lk 19,29.35) 
  „Osel! Tak vidíš, žádná postava lid-
ská, ale osel je můj apoštolský vzor. 
A to hned ze dvou důvodů. Za prvé 
to zvíře bylo k dispozici a za druhé 
mělo ochotu jít“. 
   Vzpomínám si na toto setkání po-
každé, když potkám lidi, kteří jsou 
„buď - anebo“. Buď jsou k mání, ale 
nejsou ochotní jít, anebo by byli 
ochotní jít, ale nejsou k dispozici. 
A to mi potvrzuje, že onen oslík byl 
pro své poslání skutečně ideální. 
 otec Max Žirovnický, alias Jaro-
slav III. Veselský
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Aktuality z našich farností Říjen z pohledu liturgie

SO 14. 10. pouť na Velehrad (odjezdy Rynárec 6.00, Veselá 6:20, Počátky 6:30, H. Cerekev 6:50)

SO 21. 10. návštěvy nemocných a starších farníků - všechny farnosti   od 10 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

Aktuality z našich farností

   Nedostatek kněží je příčinou toho, že každý z nás 
musí mít v neděli tři mše svaté. To je jednak fyzicky 
i psychicky náročné a v zimě i obtížné co do cesto-
vání. Vzhledem k tomu, že i já budu mít kromě svých 
dvou farností (Žirovnice a Veselá) během roku v ne-
děli třetí mši svatou - buď poutní, nebo budu zastu-
povat - musím z nutných důvodů posunout začátek 
bohoslužeb tak, že ve Veselé bude v neděli začátek 
v 8:00 a v Žirovnici v 9:30 hodin. Tím pádem budu 
mít pro třetí mši svatou dostatečný časový prostor. 
Začátek mší svatých ve všední dny bude vždy kon-
zultován s farníky.  Děkuji za pochopení této změny.    
                                                 P. Jaroslav Max Kašparů
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SO 7. 10.  mariánská družina se sestrou Romanou  fara Horní Cerekev  10-11 hodin

 * pouť na Velehrad
V sobotu 14. října se 
koná poutní zájezd na Ve-
lehrad, místo spojené se 
sv. Cyrilem a Metodějem. 
Odjezd autobusu je z Ry-
nárce v 6 hodin, z Veselé v 

6:20 hodin, z Počátek v 6:30 hodin a z Horní Cerek-
ve v 6:50 hodin. 
  
 * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy kostelů se bude konat 15. 10.  (a v Po-
čátkách vždy v první neděli). Na misie bude sbírka 
22.10.

PÁ 6. 10.  První pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Počátky   17.30 hodin

PÁ 13. 10. Fatimská pobožnost (růženec, mše)  Počátky    16 hodin

PÁ 20. 10.   Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev   18 hodin

Dne 28. října v 19 hodin 
bude na faře v Horní Ce-
rekvi ke zhlédnutí český 
�ilm Babi. Jeho hlavním 
hrdinou je student Kuba. 
Bydlí v Ostravě se svojí 
babičkou, která se bojí, že 
jí vnuk po maturitě ode-
jde do světa. A on opravdu 

odejít chce. Jaké je soužití dvou generací?
Anežka Hunalová

Filmová Babi se bojí o vnuka Kubu 

PÁ 6. 10.  První pátek (adorace, mše, modlitby) Horní Cerekev    17 hodin

SO 28. 10.  mše svatá v Horní Vsi    kaple Horní Ves  16.30 hodin 
SO 28. 10.  setkání ministrantů     fara Horní Cerekev  9-11 hodin 

SO 28. 10.  promítání �ilmu Babi    fara Horní Cerekev  19 hodin

1. Sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a učitelky 
církve
2. Sv. andělů strážných
4. Sv. Fran�ška z Assisi
6.  Sv. Bruna, kněze 
7.  Panny Marie Růženco-
vé, památka
9. Sv. Dionýsia, biskupa, 
druhů a mučedníků, a sv. 
Jana Leonardiho, kněze
12.  Sv. Radima, biskupa 
14.  Sv. Kalista I., papeže 
15. Sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve
16. Sv. Hedviky, řeholni-
ce, a sv. Markéty Marie 
Alacoque, panny
17. Sv. Ignáce An�ochij-

ského, bisk. a mučedníka
18. Sv. Lukáše, evangelis-
ty, svátek
19. Sv. Jana de Brébeuf 
a Izáka Joguese, kněží a 
mučedníků, Sv. Pavla od 
Kříže 
21. Blahoslaveného Karla 
Rakouského
22. Sv. Jana Pavla II., pa-
peže 
23. Sv. Jana Kapistránské-
ho, kněze 
24. Sv. Antonína Marie 
Klareta, biskupa 
28. Sv. Šimona a Judy, 
apoštolů, svátek
31. Sv. Wolfganga, bisku-
pa

BOHOSLUŽBY V NEDĚLI: 
 Rynárec   7.30 h 
 Počátky   9 h
 Horní Cerekev  10.30 h. 
 Veselá   8 h 
 Žirovnice   9.30 h.
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Církev dýchá oběma plícemi - východní i západní

Pozvánky nejen z diecéze
* Kájov, hlavní pouť
V neděli 15. října v 10 hodin slouží v kájov-
ském poutním kostele Nanebevze� Panny 
Marie mši svatou kardinál Dominik Duka.

* Klokoty, Večer chval
V pátek 20. října po mši svaté v 17.45 proběhne Ve-
čer chval (písně, spontánní modlitby, gesta...)

 * Želiv, svatohubertská mše s troubením
Želivš� premonstrá� slouží v neděli 29. října od 10.30 
hodin v kostele mši svatou na počest sv. Huberta.

* Želiv, seminář s irským knězem P. Collinsem 
V klášteře se koná víkendový seminář s P. Patem Col-
linsem na téma Proroctví - znamení doby.

   Do roku 1054 
existovala pouze 
jedna jediná cír-
kev. V tomto roce 
došlo k tzv. Velké-
mu schizmatu a 
církev se rozdělil 
na dvě části. Na 
východní (pravo-
slavnou) a západ-
ní (římskou). 
    Několik koncilů 

se poté pokoušelo o 
znovuvytvoření jed-
noty, bohužel k ní až 
do dnešní doby ne-
došlo. 

   Časem se sjednotily pouze menší části východních 
křesťanů s římskokatolickou církví, a to v 16. století. 
Tímto krokem přešla část pravoslavných - východ-
ních - křesťanů k římskému papeži při zachování 
svých vlastních, východních obřadů. Tím vznikla 
řeckokatolická církev, která uznává autoritu pa-
peže a sdílí s římskokatolickou církví dogmatickou 
nauku.  Liturgie je však sloužena a slavena nikoli v 
latinském ritu, ale v ritu byzantském. Společenství 
řeckokatolických církví působí zejména ve střední 
a východní Evropě - najdeme ji v Polsku, na Sloven-
sku a na Ukrajině.
   Na území pozdějšího Československa se tato cír-
kev začala formovat po roce 1649, kdy se část pra-

voslavných duchovních a věřících na východním 
Slovensku a Zakarpatské Ukrajině podřídila Římu. 
Pod pravomoc prešovského biskupa patřili po vzni-
ku samostatného Československa řeckokatolíci ce-
lého státu. V roce 1933 byla zřízena v Praze ústřed-
ní farnost při kostele sv. Klimenta. 
   Komunistický režim řeckokatolickou církev by-
zantského obřadu  v roce 1950 zakázal a její před-
stavitele pronásledoval (biskup Pavol Peter Gojdič, 
který zemřel ve vězení, byl před nedávnem pape-
žem prohlášen za blahoslaveného). 
   Tato církev byla roku 1968 obnovena, avšak byla 
velmi omezována až do roku 1989. V roce 1993 byl 
zřízen v Praze vikariát pro české katolíky byzant-
ského obřadu a roku 1996 apoštolský exarchát.

Shody a rozdíly
   Katolická církev se tedy dělí na římskou a by-
zantskou větev, proto také sv. Jan Pavel II. hovořil 
o tom, že církev dýchá dvěma plícemi. Obě církve 
jsou si rovny, protože jejich svátosti jsou platné, je-
jich kněží mají stejnou kněžskou platnost. 
   Rozdíl je pouze ve slavení bohoslužeb a v otázce 
celibátu. Pro římskou část církve je celibát povinný, 
pro byzantskou část je dobrovolný. 
    Proto mohl nový kněz ve Veselé a v Žirovnici zů-
stat i po svěcení ženatý. Pokud totiž kněz - jak řím-
ský, tak řecký - dostane ve Vatikánu dovolení, může 
sloužit oba obřady a hovoří se pak o něm jako o 
knězi birituálním (tedy o knězi obou obřadů).
                                                                      (z internetu)

Jaroslav Max Kašparů přijal kněžské 
svěcení 31. října 2015 v žirovnickém 
kostele sv. Filipa a Jakuba z rukou 
řeckokatolického biskupa Ladislava 
Hučka. 

Nově opraveno v H.Cerekvi
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Přijde dobytí Evropy islámem? Mnoho muslimů po 
tom touží a říká, že s Evropou už je konec. Neměli 
bychom ale muslimy obviňovat za to, že chtějí Ev-
ropu islamizovat. Spíš musíme vinit sami sebe, že 
neděláme dost pro udržení křesťanství v Evropě. 
   Mít strach z islamizace Evropy je samo o sobě ne-
smyslné, pokud sami nějak nepřispíváme k tomu, aby 
Evropa zůstala křesťanskou. Když se dnes například v 
Nizozemsku prodává jeden kostel za druhým a když 
jsou pro nás supermarkety důležitější než evropské 
křesťanské kořeny, pak bychom se neměli divit, že se 

křesťanství z Evropy vytrácí. Ale to přece není vina 
muslimů.
   Všimněme si, že dnes jsou mešity více navštěvované 
než kostely. Samozřejmě si přeji, aby Štěpánský dóm 
(nejznámější kostel ve Vídni– pozn. red.) zůstal živým 
křesťanským kostelem a místem modliteb, a ne pouze 
turistickou atrakcí pro pět milionů turistů ročně. 
     Ale ve Vídni už máme 200 islámských svatostán-
ků. Že si náboženství navzájem konkurují, je staré 
jako svět. Jenže tady hrozí nebezpečí, že zanikne naše 
křesťanské dědictví. Evropa už v tomto směru utrpěla 
velké ztráty - jak ekonomické, tak lidské a náboženské. 
Prosím tedy Boha o smilování se nad Evropou.
(z promluvy vídeňského kardinála a rodáka z Litomě-
řicka Christopha Schonborna o svátku Jména Panny 
Marie, kdy si evropští křesťané připomínají výročí vítěz-
ství nad Osmanskou říší)
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Stále častější foto: Mešita v těsné blízkosti kostela ve Švédsku. 

Obrazem z prázdninového tábora pro děti v Cerekvi

Buďme křesťany, a strach z islamizace zmizí


