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Uchovala to v srdci
Dnes hledíme s na-
dějí do budoucnos-
  – přemýšlíme, co 

nás čeká a možná 
si představujeme 
něco krásného. 
Náš život ale ur-
čuje i to, čím jsou 

naplněny naše mysl a srdce. 
O Panně Marii evangelista píše: 
„Maria to všechno uchovávala 
v srdci a rozvažovala o tom“. Pas-
týři v Betlémě Marii a Josefovi vy-
pravovali, co jim bylo o dítě   ře-
čeno. A Maria uchovávala v srdci 
všechno, co o narození Ježíše 
slyšela. V širším smyslu můžeme 
říct, že žila ze všech událos  , spo-
jených s Ježíšem, od jeho poče   
až po pozemský konec. Vše bylo 
v nejhlubším koutku její duše – 
tam, kde se Bůh setkává s člově-
kem a daruje se mu. Z čeho my 
budeme žít v novém roce? Co 
nosíme v srdci? Co pokládáme 
za životní hodnoty? Práci, pení-
ze, úspěch, kariéru, lásku, zdraví, 
majetek, pohodlí? Měli bychom 
mít v srdci radostnou zvěst, která 
nás ponese životem. A nesmíme 
zapomenout, že křesťan nežije 
jen pro sebe, ale i pro druhé. Na 
prahu nového roku proto pros-
me Bohorodičku, aby se za nás 
přimlouvala, abychom svá dobrá 
přání nosili v srdci a přemýšleli 
nad nimi. Váš otec Jaroslaw

Celosvětovým sportem se 
stalo, že si kdekdo s končícím 
rokem uvědomí, že v jeho živo-
tě něco není v pořádku, a chce 
to od 1. ledna změnit. Na první 
pohled to může vypadat líbivě, 
ale praxe je jiná.

„Předsevzetídávání“ totiž pro-
bíhá tak, že si lidé uprostřed lis-
topadu uvědomí, že to a to chtě-
jí zlepšit a zaškrtnou si datum 
(1. 1.), od kterého tak učiní. Zby-
tek roku dojedou ve starých ko-
lejích, aby se po bujarých silves-
trovských oslavách probudili 
rozhodnutí, že odteď budou jiní. 

My křesťané se tomu máme 
vyhýbat. Přece nelze čekat na 
změnu letopočtu, máme se zlep-
šovat dennodenně. Kterýsi svatý 
se modlil: „Pane, obětuji ti tuto 
noc. Zítřek mě nezajímá.“ Proč ho 
nezajímal? Věděl, že není v jeho 
moci, jestli se probudí – a že měl 
celý den čas na to, aby se polepšil. 

A sv. Filip Neri se 
modlil: „Pane, drž 
svou ruku nad Fili-
pem, jinak Tě Filip 
zradí.“ 

Oba světci věděli, 
že jsou příliš slabí 
na to, aby zvláda-
li své zlepšování 
svépomocí. Svěřili 

„předsevzetí“ Pánu. Nečachrovali 
s přelomovými daty, každý sku-
tek pro ně byl tak přelomový, aby 
se v něm odhodlali vykročit lépe. 
V modlitbě tedy prosme Boha, 
aby nám pomáhal být takovými, 
jakými nás chce mít On. Neplánuj-
me vlastní zlepšováky, které nás 
vzrušují efektem navenek, kte-
rých chceme dosáhnout vlastním 
harmonogramem a kvůli kterým 
se pak opájíme radostí nad tím, 
jak nám to zlepšování jde. 

Naše touha po zdokonalování 
má být prostředkem k tomu, aby-
chom se líbili Bohu. To by měl být 
pravý cíl. Dělat Mu radost, vždyť 
máme-li někoho rádi, jsme tu pro 
něj kvůli němu samotnému, a ne 
kvůli pocitu vlastní skvělosti. 
Začněme s „předsevzetími“ teď 
– a s pomocí Boží, sami nemáme 
nárok.

Libor Rösner (převzato 
z webu Institutu svatého Josefa)

Křesťan se má předsevzetím 
vyhýbat



Kalendárium – chystané akce v našich farnostech
PÁ 5. 1. První pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev 17 hodin
SO 13. 1. návštěva nemocných a starších všechny farnosti od 10 hodin
SO 13. 1. Mariánská družina (5–12 let, se s. Romanou) fara H. Cerekev 10–11 hodin
PÁ 19. 1. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka) kostel H. Cerekev 18 hodin
SO 20. 1. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin
SO 20. 1. Filmový večer (Nedotknutelní) fara Horní Cerekev 19 hodin
SO 17. 1. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin
PÁ 2. 2. Farní ples KD Veselá 20 hodin

1. Oktáv Narození Páně 
– Matky Boží, Panny 
Marie, slavnost
2. Sv. Basila Velikého 
a Řehoře Naziánského, 
biskupů a učitelů církve
3. Nejsvětějšího Jména 
Ježíš 
6. Zjevení Páně, slavnost
7. sv. Rajmunda 
z Peñafortu, kněze
13. sv. Hilaria, biskupa 
a učitele církve
17. Sv. Antonína, opata
18. Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů
20. Sv. Fabiána, mu-
čedníka, sv. Šebestiána, 
mučedníka

21. Sv. Anežky Římské, 
panny a mučednice
22. Sv. Vincence, jáhna 
a mučedníka
24. Sv. Františka Sales-
kého, biskupa a učitele 
církve
25. Obrácení svatého 
Pavla, apoštola, svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, 
biskupů
27. Sv. Anděly Mericio-
vé, panny
28. Sv. Tomáše Akvin-
ského, kněze a učitele 
církve
31. Sv. Jana Boska, 
kněze

Leden z pohledu liturgieAktuality z našich farností
* Tříkrálová sbírka

Jako každým rokem v Horní Cerekvi 
(popř. i okolních vesnicích, dle po-
čtu koledníků) proběhne milá tra-
dice, a to Tříkrálová sbírka, která 

se uskuteční ve spolupráci s Oblastní charitou Pel-
hřimov. Proto prosíme všechny ochotné koledníky 
(děti i dospělé), aby si udělali trochu času a přišli na 
faru v sobotu 6. ledna v 9 hodin, odkud vyjdeme 
do ulic přát štěstí, zdraví a nadepisovat veřeje dveří 
požehnáním K+M+B 2018.  Jarka Vopálková

* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka 
na opravy kostelů se bude konat 21. ledna, v Počát-
kách pak 7. ledna.

* slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně oslavíme v sobotu 6. ledna 
při mši svaté v 18 hodin v Horní Cerekvi.

Filmové večery pokračují 
Nedotknutelnými

Od ledna budou Filmové veče-
ry na hornocerekvické faře jed-
nou za dva měsíce. Při našem 
prvním setkání v novém roce 
se můžete v sobotu 20. ledna 
těšit na francouzskou komedii 

Nedotknutelní. Ochrnutý bohatý muž hledá asis-
tenta. Jaké překvapení, že si vybral zrovna Drisse – 
černocha, který právě opustil vězení. Tato dvojice však 
spolu dokáže víc, než by kdo čekal. Začátek je v 19 ho-
din na faře v Horní Cerekvi.  Anežka Hunalová

Tradiční Farní ples ve Veselé
Srdečně zveme na tradiční Farní ples do kulturní-

ho domu ve Veselé v pátek 2. února. K tanci i posle-

chu bude hrát Kamenická čtyřka. Můžete se těšit i na 
nové předtančení a půlnoční překvapení. Předprodej 
vstupenek začíná od 2. ledna u paní Lenky Markové 
na tel. 728 436 818. Kdo by chtěl přispět do tomboly, 
budeme rádi za jakýkoliv dar (věcný i inanční). Pro-
síme o donesení darů do sakristií či přímo někomu 
z organizátorů (P. Jaroslawu Zygmuntovi, pí Marii 
Markové z Veselé, Jarce Vopálkové z Horní Cerekve, 
apod.). Těší se na vás organizátoři z farností Horní 
Cerekev, Rynárec, Veselá. Jaroslava Vopálková

Trasy autobusů 
Trasa 1 Trasa 2
18:45 Veselá KD 18:50 PE – Máj
18:50 Polesí 18:55 PE – Pražanka
19:00 Počátky 19:00 PE – AN č. 12
19:15 Horní Cerekev, nám. 19:10 Rynárec
19:25 Bělá 19:15 Houserovka
19:30 Veselá 19:20 Janovice
  19:25 Veselá



Nedávno se P. Jaroslav Max Kašparů ve zprávách 
z našich farností zmínil o oslovi, zvířeti, které jako 
žádné jiné bylo poctěno se zúčastnit životního po-
slání našeho Spasitele. Osel spolu s volem zahřívali 
Ježíška v jeslích, osel nesl Dítě při útěku do Egypta, 
na oslici doprovázené oslátkem vjížděl slavně Pán 
Ježíš do Jeruzaléma. 

Role tohoto zvířecího souputníka našeho Pána 
fascinovala též básníky. Francouzský básník Francis 
Jammes (1868–1938) napsal Modlitbu za cestu do 
ráje s osly. Nazývá osly svými přáteli a prosí Boha, 
aby spolu s nimi byl přijat do ráje. Rovnž chilský 
básník Julio Vicuňa Cifuentes (1865–1936) vzdal 
hold oslímu plemeni v básni Osel, kterou níže uvá-
dím ve svém překladu ze španělštiny. 

Reakce na článek: malá poznámka o oslu

Již v létě jsme se rozhodli, že bychom mohli vydat 
nové CD. A tak když venku se teploty šplhaly ke 40 
stupňům, my vyhrávali koledy ☺. Sehnali jsme na-
rychlo zvukaře – Vojtu Razimu, kterému bychom 
chtěli zvlášť poděkovat, neboť strávil s tímto cd 
mnoho času a práce.

Zvolili jsme vánoční CD jako to první, neboť vánoč-
ní písně a koledy si může přehrávat každý, ať už je 
křesťan či ne. Všem, kteří si toto CD koupili či chtějí 
koupit, děkujeme, neboť část jeho výtěžku poputuje 
na pomoc Štěpánkovi Bartoňovi ze Strměch, který 
má metabolickou vadu CDG syndrom typ 1.

Vánoční CD je možné zakoupit v kostele v Horní 
Cerekvi, Rynárci a ve Veselé či u členů SisterBan-
du. Děkujeme vám, že díky vám můžeme dál zpívat 
a vykouzlit úsměvy na tvářích – třeba když něco 
pokazíme :)

SisterBand

SisterBand nespí :)

Osel: (J. V. Cifuentes)
Na pastvě satyrem, asketou ve stáji,
jako Job smířený, jak Falstaff  groteskní,
vážý jak apoštol, který se netají
nad čelem klidným svým nést uši enormní.
Pastva ho nevzruší a půst jej nezdolá
k osudu svému je lhostejně konformní,
atletu silnému sotva se podobá,
obraz svůj předává svým dětem biformním.
Znal noci hořkosti i pastvu hojnou znal;
nosíval vznešené, od hrubců trpíval
v postroji, v udidle, jak to spřádá svět
Slávu i ústrky čas smazal z paměti,
v srsti však chrání si tlak vzácné pečeti
dobrého pastýře, jejž zrodil Nazaret. 

Dr. Eduard Dvořák



Obrazem se vracíme k našim předchozím akcím:
Misijnímu jarmarku, adventnímu setkání 

s vikářem P. Sláčíkem a ke koncertům 
SisterBandu v Rynárci a v Horní Cerekvi
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