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Protržené nebe
Nový církevní rok 
nemůže začínat 
jinak než očeká-
váním. V něm je 
skryta podstata 
naděje: druhý pří-
chod Pána Ježíše. 
Izajáš volá: „Kéž 

bys protrhl nebe a sestoupil!“ 
A skutečně, Bůh sestoupil na 
zem jako člověk, děťátko, nevin-
ný beránek, jako Láska, protože 
ta jediná je schopna obětovat 
samu sebe pro život milovaného. 
Tím milovaným jsme my, každý 
z nás. Na tak velikou lásku tou-
žíme odpovědět - využít možnos-
 , která se touto obě   otevřela, 

a splynout s milujícím ve věčném 
světle. Co pro tuto naději máme 
udělat? Ježíš říká otevřeně: „Dej-
te si pozor, bděte, protože nevíte, 
kdy přijde poslední den.“ Ta chvíle 
může přijít kdykoli. Můžeme být 
povolání ke složení účtů každou 
minutu svého života. Nevíme, 
kdy „přijde pán domu“. Ať to pro 
nás není znenadání, ať nás neza-
s  hne spící v sebeklamu, sebelás-
ce, zhýčkané majetkem, leskem 
a pochlebováním bližních. Neví-
me, kolik nám zbývá času k osob-
nímu setkání s Bohem. Chceme 
bdít a být připraveni. 
Milí farníci, přeji Vám požehnaný 
advent a ať se dobře připravíme 
na Vánoce. Váš otec Jaroslaw

Proč se Bůh mění v člověka

Jistý člověk jménem Mogo po-
važoval Vánoce za bezvýznamný 
svátek, večer 24. prosince měl 
za nejsmutnější v roce. Byl to ale 
dobrý člověk. Měl rodinu, hleděl 
pomáhat bližním a v podnikání 
si počínal čestně. Nemohl ale při-
pustit, že lidé jsou tak prostoduší 
a věří, že Bůh sestoupil na zem jen 
proto, aby jim poskytl útěchu. 

Říkal, že Vánoce jsou spíš smut-
né a vycházejí z nepravdivého 
příběhu o Bohu, který se promě-
nil v člověka. Na Štědrý den jeho 
žena a děti šly do kostela. Mogo 
i letos řekl: „Bylo by to ode mne 
pokrytectví, kdybych šel s vámi. 
Budu tady čekat na vás.“

Když odešli, rozdělal si oheň 
a četl noviny. Vyrušil ho ale hluk 
za oknem. Mogo si myslel, že ně-
kdo hází sněhem, a tak se oblékl 
a chtěl vetřelci nahnat strach. 
Venku ale uviděl hejno ptáků, kte-
ří se ztratili v bouři a chvěli se zi-
mou ve sněhu. Snažili se vletět do 

os vě t leného 
domu, ale na-
ráželi na okna 
a zraňovali si 
křídla.

„Jak jim po-
moci?“ přemí-
tal Mogo. Šel 
k vratům ga-
ráže, otevřel je 
a rozsvítil. Ale 

ptáci se nepohnuli. „Mají strach,“ 
řekl si Mogo. Vrátil se, sebral pár 
kousků chleba a drobky vyzna-
čil cestičku ke garáži. Ale bez 
výsledku. A tak rozevřel náruč 
a pobízel je voláním, ale ptáci byli 
ještě neklidnější a začali bezhla-
vě běhat po sněhu.

Mogo už nevěděl, co si počít. 
„Proč ke mně nemáte důvěru? 
Kdybych se mohl jen na chvilku 
proměnit v ptáka, pochopili bys-
te, že vás chci zachránit!“ V tu 
chvíli zazněl zvon ohlašující půl-
noc. Tu se jeden z ptáků proměnil 
v anděla a řekl Mogovi: „Teď už 
chápeš, proč se Bůh musil pro-
měnit v člověka?“ Mogo pokle-
kl a odvětil: „Odpusť mi. Teď už 
chápu, že důvěřovat můžeme jen 
těm, kdo se nám podobají a za-
koušejí totéž co my.“

Z příběhu Paula H. Dunna
„Come and Follow Me“ 

(z webu farnosti Lanškroun)



Aktuality z našich farností
* rorátní mše svaté
Během adventu se budou konat rorátní mše svaté, 
a to každý pátek v 18 hodin v Horní Cerekvi. Děti si 
na ně mohou připravit lampióny, dospělí ať si na ro-
ráty přinesou svíčky v kelímku. Rodiče mohou dětem 
pomoci zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. 

* SisterBand koncertuje
Adventní bene iční koncerty skupiny SisterBand se 
konají v pátek 8.12. v 19.00 v Horní Cerekvi a v ne-
děli 10.12. ve 14 hodin Rynárci. Kromě našich far-
ností skupina koncertuje i v sobotu 9. 12. v 17 hodin 
na Křemešníku. Všichni jste srdečně zváni. Výtěžek 
z bene ice půjde na podporu postiženého Štěpánka 
Bartoše ze Strměch. 

* předvánoční zpovídání
Pro všechny farnosti se bude mimořádné zpovídání 
konat v sobotu 9.12. od 9.00 v Horní Cerekevi, k dispo-
zici bude kněz z Nového Rychnova P. Ivo Valášek. Bude 
to pro naše farnosti čas přípravy na Vánoce. Zpovídání 
v Pelhřimově se pak koná v neděli 10.12. (14–17 h) 
a pak od PO–ST vždy 7–12 hodin a 13–17 hodin.

* tento měsíc ilm nebude
Milí účastníci Filmových večerů, v prosinci se pro-
mítat nebude. Přeji Vám hezké prožití adventu. Mys-
lím, že o Vánocích budete mít doma ilmových veče-
rů dost :-) Anežka Hunalová

* příprava kostela na Vánoce
V úterý 19. 12. od 9 hodin budeme připravovat náš 
kostel v Horní Cerekvi na svátky. Bude se stavět bet-
lém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají 
dostatek času a sil, o pomoc.

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech
NE 3. 12. Misijní jarmark fara H. Cerekev po mši svaté
NE 3. 12. adventní setkání (s P. Sláčíkem) fara H. Cerekev 15 hodin
PÁ 8.12. adventní koncert SisterBandu kostel H. Cerekev 19 hodin
SO 9. 12. sv. zpověď (P. Valášek) Horní Cerekev 9 hodin
SO 9. 12. Mariánská družina (s. Romana) fara H. Cerekev 10–11 hodin
SO 9. 12. návštěva nemocných a starších všechny farnosti od 11 hodin
NE 10.12. adventní koncert SisterBandu kostel Rynárec 14 hodin
ST 13. 12. Česko zpívá koledy s Deníkem kostel H. Cerekev 18 hodin
SO 16. 12. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin
NE 17. 12. Česká mše Vánoční (J. J. Ryba)-koncert kostel Rynárec ??? hodin
ÚT 19. 12. úklid kostela, příprava na svátky kostel H. Cerekev 9 hodin
SO 23. 12. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9–10 hodin

1. Sv. Edmunda Kam-
piána 
3. Sv. Františka Xaver-
ského 
4. Sv. Jana Damašského 
6. Sv. Mikuláše, bisku-
pa, hlavního patrona 
naší diecéze, slavnost 
7. Sv. Ambrože, biskupa 
8. Panny Marie, po-
čaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, 
slavnost 
9. Sv. Jana Didaka Cu-
auhtlatoatzina 
11. Sv. Damasa I. papeže 
12. P. Marie Guadalupské 
13. Sv. Lucie, mučednice 

14. Sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 
21. Sv. Petra Kanisia, 
kněze 
23. Sv. Jana Kentského 
25. Narození Páně, 
slavnost 
26. Sv. Štěpána, prvo-
mučedníka, svátek 
27. Sv. Jana, evangelisty 
28. sv. Mláďátek, mu-
čedníků, svátek 
29. Sv. Tomáše Becketa, 
biskupa a mučedníka 
30. Sv. Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa, svátek 
31. Sv. Silvestra I. pa-
peže 

Prosinec z pohledu liturgie

Jubilejní Misijní jarmark
O první neděli adventní (3.12) se na faře v Horní 

Cerekvi uskuteční už 10. ročník Misijního jarmar-
ku. Budeme při něm nabízet buchty, perníčky, pe-
čené čaje a spoustu jiných dobrot. Přijďte si vybrat, 
a podpořit tak dobrovolným příspěvkem Papežská 
misijní díla. Vybraná částka bude zaslána na pomoc 
chudým dětem.

Budeme rády za každou pomoc s přípravami, pe-
čením, vyráběním, atd... Jarmark budeme připravo-
vat na faře v sobotu 2. 12. od 17 hodin. 

Jana Dvořáková (731 536 403,
Helena Havelková (777 300 831)



1. přikázání: lidé většinou řeší, že se zapomněli 
pomodlit nebo se modlili nesoustředěně. Zamysleme 
se radši, zda naše modlitba odpovídá věku, životnímu 
stavu a možnostem. Máma tří dětí se nemůže modlit 
jako řeholnice. Ale dospělý bez závazků nebo čerstvý 
důchodce může přemýšlet, kolik času modlitbě dá. 
A další otázka: Čteme Bibli a kvalitní náboženskou li-
teraturu? – oproti tomu, kolik času věnujeme televizi, 
četbě bulváru a internetu. 

2. přikázání: lidé většinou vypočítávají, kolikrát 
řekli „Ježiš Marija“. Tím je „dvojka“ hotová. My se rad-
ši ptejme, zda je pro nás Bůh skutečně BOHEM. Není 
jen okrasou mých vlastních plánů a tužeb? 

3. přikázání často tvoří výčet nedělí, kdy dotyčný 
nebyl na mši, většinou proto, že byl nemocný. Mějme 
odvahu spíš říct, zda je pro nás neděle svátkem. Nelze 
ovlivnit, že někdo musí jít do práce i v neděli. Řešme 
spíš to, že se do práce „schováváme“: workoholismus 
je běžnou diagnózou. Umíme smysluplně odpočívat? 
Najdeme v neděli čas na své nejbližší, na četbu du-
chovní literatury, na procházku, zamyšlení nad se-
bou? Nebo jsme unavené trosky?

4. přikázání: Když padesátník říká, že „neposlouchal 
tátu a mámu“, kněz neví, zda plakat nebo se smát. Toto 
přikázání nestojí na tom, že nadosmrti posloucháme 
rodiče. Ale dospělý by se měl ptát, nakolik rodiče re-
spektuje a má k nim úctu, i když má jiný názor. Mla-
dému sluší zamyslet se, zda není na rodičích závislý 
a chce se stavět na vlastní nohy. Rodičové teenagerů 
by si měli položit otázku, zda jim dovolí dospět. A staří 
zase, zda dospělým dětem moc nemluví do života. 

5. přikázání: lidé ho přejdou slovy „nikoho jsem 
nezabil a nikomu neubližuju“. Tak snadné to není. Za-
tímco u 6. přikázání lidé detailně vyznávají „kolikrát, 

s kým a jak“, u 5. přikázání málokdo přizná: „Kouřím x 
cigaret, jinak se nezklidním.“ nebo „Opil jsem se a řešil 
svoje úzkosti.“ Drogy jsou různé, ale jádrem je to, co 
jimi řešíme – a co lze řešit jinak. A nejde jen o „násilí“ 
na sobě, ale o psychické násilí na druhých, které vytvá-
říme. A klíčový je vztah k sobě samému: Milovat sebe 
znamená přijmout se takového, jaký jsem. Přijal jsem 
svoji rodinu, obec, století, do kterých jsem se narodil? 

6. přikázání nabízí rozsáhlý výčet. Ale základ je: 
„Slouží mi Boží dar sexuality k růstu a obohacení 
sebe i životního partnera, nebo ji otročím?“ Co dělám, 
abych to nedělal? Fenoménem je dnes internetová 
pornogra ie. Ale opět je třeba jít po jádru: „Co si tím 
nahrazuji? Kde je kořen mé závislosti?“ 

7. (+ 9. a 10.) přikázání se často odbude slovy „Ni-
koho jsem neokradl, a trošku nepoctivý být musím, 
jinak bych neobstál. Cizí manželku ani statek jsem ne-
žádal“. Co zamyslet se, zda nemyslíme sobecky jen na 
sebe a svou rodinu, ale i na ty, kdo jsou na tom hůře než 
my? Nejde o chudáky v Africe, ale i lidi, kteří žijí vedle 
nás. „Žiju střídmě a dokážu se podělit s ostatními?“

8. přikázání se týká pravdy a lži – nejen mluvení 
pravdy, ale i toho, zda je z nás cítit upřímnost. Pře-
tvářek, klamných úsměvů a hrané vstřícnosti je dost. 
V práci hrajeme usměvavé, odpočaté a ochotné za-
městnance, a tuto „hru“ si často bereme i domů. Jsme 
upřímní? A také: umíme si uchovat svůj názor a stát 
za ním, nebo nás strhne dav či názor většiny? 

Obecně tolik nevyznávejme „co a kolikrát“, ale 
„proč“. Zpověď není chladné vyznání ve škatulkách, 
ale hledání kořenů našeho nesprávného jednání. 
A řešme nejen to, co jsme udělali, ale také to, co jsme 
neudělali a mohli udělat. Možná to Boha jednou bude 
zajímat víc. (převzato z www.farnostpuskovec.cz)

Netradiční zpovědní zrcadlo pro dospělé

* Koncert písničkáře Pavla Helana
Úspěšný písničkář Pavel Helan se hlásí 
křesťanství, které začleňuje do svých 
písní nenásilně a originálně (např. hit 
iBůh). Nyní vydal nové CD. Jeho kon-
cert se koná ve čtvrtek 7. 12. v 19 hodin 

v jindřichohradeckém kostele sv. Máří Magdaleny. 
Host: Vít Zeman, vstupné dobrovolné. 

* Adventní pochod pro život
Pochod, který má podpořit rodiny a ochranu života od 
počátku do konce, začne v sobotu 9. 12. v 16.30 h na 
rohu ulic Lannova a Nádražní v Českých Budějovicích. 
Mottem je: „Aby každá žena věděla, že v tom nezůsta-
ne sama“. Po pochodu následuje mše u Božského Srdce 
Páně v 18 hodin. Akci pořádá Hnutí pro život. 

*Koncert Nadi Urbánkové v Želivě
Želivští premonstráti pořádají v klášteře vánoční 
koncert Českého rozhlasu Vysočina. Účinkují Naďa 
Urbánková a Bokomara, jako hosté přispějí Jana Fa-
biánová a Dino Bose. Vstupné je 99 Kč, výtěžek jde na 
sbírku Světluška. Akce se v klášterním kostele koná 
10. 12. v 17 hodin. 

* Beseda s Maxem Kašparů
V hudebním oddělení pelhřimovské knihovny se 
v pondělí 18. 12. v 17 hodin koná dvojbeseda na téma 
„Rizika a přínosy EU“ – hosty jsou europoslanec To-
máš Zdechovský a psychiatr a kněz Jaroslav Max Kaš-
parů. Akci pořádá KDU-ČSL.

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze



Kdyby se Kristus  síckrát narodil 
v Betlémě, není nám to nic platné, 
jestliže se nenarodí v našich srdcích. 
Zamysleme se nad  mto výrokem 
a ať nás moc a síla Božího požehná-
ní vede po všech nedělních i všed-
ních cestách adventních týdnů. 

Váš otec Jaroslaw

Florbalový turnaj a mariánská družina 

Zpravodaj farnos   Horní Cerekev, 
Počátky, Žirovnice, Rynárec a Ve-
selá. 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. Redaktor: Jan 
Mazanec, mazanec@centrum.cz, 
775 269 206. Příš   uzávěrka čísla: 
27. prosince. 

TERMÍNY MŠÍ SVATÝCH O SVÁTCÍCH
23. 12. – Žirovnice 17, Veselá 18.30 (s ned.platností)
24. 12., 4. neděle adv. – Rynárec 7.30,  Počátky 9, H. Cerekev 10.30
24. 12., půlnoční – Rynárec 22, H. Cerekev, Počátky i Veselá 24
25. 12. a 26. 12. – v čas běžných nedělních mší
31. 12. a 1. 1. – v čas běžných nedělních mší

text???


