Ze života
našich
farností
Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá

září 2018

Dotknout se srdce

Svatá Ludmila – první světice

Existuje slovo a
slovo. Záleží na
tom,
kdo
ho
přednáší a proč.
Na
maturitním
večírku v církevní
škole
prosili
umělce, aby přednesl báseň. Byl
tam pozvaný i kněz a ten měl s
sebou liturgii hodin. Umělec si
našel Žalm 72, přednesl ho a
všichni se roztleskali. Pak poprosili
kněze, aby žalm přednesl i on. Po
jeho přednesu ale bylo ticho, jako
po modlitbě. Umělec řekl: „Já jsem
se dotkl vašich uší, ale kněz dobře
zná Boha, a proto se dotkl vašeho
srdce slovem života…“
Pán Ježíš dobře věděl, že má slova
věčného života. A nepřivolával zpět
nikoho z těch, kteří ho opustili.
Nikoho násilím nedržel. A ani dnes
ze svých slov neslevil. I když ho
mnozí opouštějí a říkají: „Takto se
nedá žít. Je to příliš náročné“.
Ježíš žije ve svém Slově a přichází k
nám v eucharistii. Kolem nás
mohou zuřit nepokoje a problémy
v rodinách,
ale
Ježíš
svou
přítomností přináší klid a světlo
odpuštění. A to je odměna za věrné
trvání po jeho boku. Posilněni
Kristem musíme jít do víru dní a
přinášet jeho pokoj bližním. Na
začátku školního roku Pána Ježíše
prosme o pomoc, ale také se jím
dejme vést.
Váš otec Jaroslaw

Svatá Ludmila je první česká
žena známá jménem, první
pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie,
babička a vychovatelka sv.
Václava a první česká světice.
Zavražděna byla v noci z 15. na
16. září 921 na hradišti Tetín na
příkaz své snachy Drahomíry.
Svátek sv. Ludmily připadá na
16. září a na mnoha místech se
konají poutě. Tradičně se pouť
koná na Pražském hradě, na
Mělníce (odkud podle legend
Ludmila pocházela), na Levém
Hradci (kde s knížetem Bořivojem
založila první kostel v Čechách) a
také na Tetíně. Právě letošní pouť
na Tetíně je výjimečná, neboť
Svatovítská kapitula zapůjčí jednu
z nejvzácnějších relikvií svatovítského pokladu – lebku svaté

Ludmily. Poutníci budou mít
možnost uctít lebku v kostele
svaté Ludmily 22. září.
Svatou Ludmilu vnímáme jako
matku a patronku českého
národa, v roce 2021 si budeme
připomínat 1100 let od jejího
zavraždění.
Právě
z tohoto
důvodu vznikl roku 2016 spolek
Svatá Ludmila 1100 let.
Posláním spolku je péče o
odkaz svaté Ludmily v ohledech
jeho uchovávání, šíření a
prezentování široké veřejnosti,
tak aby v roce 2021 došlo
k důstojnému
uctění
její
mučednické smrti – chystá se i
slavná bohoslužba na Tetíně.
Více na: www.svataludmila.cz
Eliška Švandová,
spolek Svatá Ludmila 1100 let

Aktuality z našich farností
* přihlášky na náboženství
Stejně jako minulý školní rok bude i letos
probíhat výuka náboženství v Počátkách, Horní
Cerekvi a Rynárci. Přihlášky prosím
odevzdávejte v sakristii nebo u katechetky.
* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírky pro farnost. Sbírka na
opravy bude 23. 9. a na bohoslovce 16. 9.
______________________________________________________

Pelhřimov zažil v létě primici

V neděli 1. července odpoledne proběhla v
kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově primiční
mše svatá novokněze, místního rodáka,,
27letého Vojtěcha Blažka, které se zúčastnily
stovky věřících a návštěvníků. Kdo se nevešel
do kostela, měl možnost mši sledovat před
kostelem na obrazovce. Primiční mše byla
zakončena novokněžským požehnáním.
V závěru mše byli všichni pozváni ke
společnému pohoštění na Masarykově náměstí.
Vojtěch Blažek z Pelhřimova je jediným
novoknězem v naší diecézi. Studoval kromě
Česka také tři roky v Římě. Jeho koníčky jsou
rybaření, hory a příroda, literatura a fotbal.
Nyní působí jako farní vikář u kostela sv.
Mikuláše v Českých Budějovicích.
(pp)

Září z pohledu liturgie
3. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele
5. sv. Terezie z Kalkaty
7. Sv. Melichara Grodeckého, mučedníka
8. Narození Panny Marie
Svátek
9. Sv. Petra Klavera, kněze
10. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
12. Jména Panny Marie
13. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
14. Povýšení svatého Kříže Svátek
15. Panny Marie Bolestné
16. Sv. Ludmily, mučednice
17. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa,
19. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20. Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,
Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
23. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27. Sv. Vincence z Paula, kněze
28. Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa, slavnost
29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
svátek
30. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
________________________________________
Termíny mší jsou ve školním roce beze změn

nedělní bohoslužby:
7.30 Rynárec
8.00 Veselá
9.00 Počátky

9.30 Žirovnice
10.30 Horní Cerekev

----------Kalendárium – chystané akce v našich farnostech

PÁ 7. 9. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby)
SO 8. 9. návštěvy nemocných a starších farníků
NE 9. 9. pouť v Nové Bukové (mše v H. Cerekvi se neruší)
ČT 13.9. přednáška o pouti do Izraele – přednáší P. J. Zygmunt
SO 15. 9. duchovní obnova pro mariánské rodiny
SO 15. 9. pouť v Horním Vilímči
NE 16. 9. Mariánská družina zve na setkání s dětmi 5-12 let
NE 16. 9. rodinné setkání u ohně na farní zahradě
PÁ 21. 9. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka)
SO 22. 9. setkání ministrantů
PÁ 28. 9. pouť v Bělé – mše svatá
SO 29. 9. pouť v Horní Vsi – mše svatá

kostel H. Cerekev
všechny farnosti
kaple N. Buková
knihovna Rynárec
farnost H. Cerekev
kaple Horní Vilímeč
fara Horní Cerekev
fara Horní Cerekev
kostel Horní Cerekev
fara Horní Cerekev
kaple Bělá
kaple Horní Ves

17 hodin
od 10 hodin
10.30 hod.
18 hodin
19 hodin
po mši sv.
15 hodin
18 hodin
9-11 hodin
10 hod.
16.30 hod.

Biskupové podporují ochranu manželství
pohlaví) a který už je také načten ve Sněmovně a
opírá se o petici s podporou zhruba 70 tisíc podpisů.
V současné době je sesbíráno asi 35 tisíc podpisů,
ale cílem je 140 tisíc podpisů, tedy dvojnásobek
podpisů petice za tzv. manželství pro všechny.
Aliance pro rodinu prosí o pomoc dobrovolníky,
kteří budou sbírat podpisy na různých místech
(náměstí, divadlo, kavárna, kostel, poutní místo
nebo i jakákoli soukromá adresa) a průběžně je také
zasílat na určenou adresu.
Petici mohou podle zákona podepsat všichni občané
(není omezena věkem, pouze schopností porozumět
předmětu petice a souhlasem s jejím požadavkem)
a i cizinci zdržující se na území ČR.
Přispět lze na číslo účtu: 2600107732/2010
(z www.cirkev.cz)

Text petice
Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na
podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se
definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy.
Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i
ke sběru archů. Reagují tak na snahy poslaneckého
návrhu tzv. manželství pro všechny.
Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDUČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně
manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod
ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu se
rozhodla tento návrh podpořit peticí, čímž reaguje na
jiný poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro
všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této
petice poslance a poslankyně, senátory a
senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude
stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou
pod zvláštní ochranou zákonů.
Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční
rodina stojící na manželství muže a ženy vždy
představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je
to záruka budoucích generací. Proto také tato
rodina má v našem právním řádu výsadní
postavení.
Žádáme, aby také ochrana manželství, které je
základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné
úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme.

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze
*Křemešník, 8. 9., Mariánské večeřadlo
V sobotu v 15.45 na svátek Narození Panny Marie
bude na Křemešníku sloužit mši svatou P. Jaroslav
Stříž. Mše bude zakončena Mariánským večeřadlem.
Přede mší v 15 hodin bude korunka a růženec
*Želiv, 7. – 9. 9., želivská pouť
Poutní akce začnou pátečním jarmarkem v 15 hodin.
V sobotu bude po mši ve 21 hodin následovat noční
prohlídka kláštera při svíčkách, včetně možnosti
pohoštění při rozhovoru s premonstráty. Mše svaté
v neděli: 7:30 h, 9:00 h, 10:30 h (slouží břevnovský
arciopat Prokop Siostrzonek), 15:00 h, poté slavnostní
Te Deum a opatské požehnání.

* Lomec, 9. 9., hlavní lomecká pouť
Od 9.30 zpovídání, v 10 hlavní mše (P. Jakub Sadílek) a
v 15 h mše sv. pro rodiny s dětmi (P. Cyril Havel).
* Stará Boleslav, 28.9., Národní svatováclavská pouť
Akce začíná už den před svátkem sv. Václava: 19.30
přivítání relikvie a průvod z Brandýsa n. Labem do St.
Boleslavi, 20 h koncert a nešpory.
Program 28. září: 8.30 mše svatá v kryptě, 10.00
hlavní mše na náměstí (celebruje arcibiskup Jan
Graubner, káže kardinál Dominik Duka), 14.00
modlitba za národ u Palladia země České. Ve farní
zahradě bude stan pro odpočinek poutníků, v kryptě
budou celou dobu vystaveny svatováclavské relikvie.

Rynáreckou pouť navštívil biskup Pavel Posád

Od září opět začne kurz Alfa
Proč tu vlastně jsem? Má život ještě nějaký smysl?
Jde v životě ještě o víc?
Na tyto a další otázky přijďte hledat odpovědi do kurzu Alfa,
který začíná 13. září v budově bývalé školy v Nové Vsi u
Batelova – a poběží každý čtvrtek od 18 do 21 hodin.
Co kurz Alfa nabízí:
-možnost prozkoumat smysl života
- cyklus promluv souvisejících s křesťanskou vírou
- konkrétní svědectví a příběhy víry o působení Ježíše Krista
v našich životech
- prostor pro sdílení, společné hledání otázek a odpovědí
Jak kurz probíhá?
Setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům
možnost se seznámit. Poté probíhá promluva a navazuje
diskuse ve skupinkách.
Kurz je zdarma, dobrovolně se přispívá jen na jídlo. Je šancí
pro každého, kdo se chce dozvědět více o křesťanské víře.
Více: www.kurzyalfa.cz, alfabatelov@volny.cz, 728 857 527

Anketa „Co jste dělal 21. srpna 1968?“ –
odpovídal kardinál Dominik Duka
21. srpna 1968 jsem při ranním holení poslouchal
rozhlas a zprvu jsem se domníval, že zpráva o
vstupu vojsk je rozhlasovou hrou. Byly prázdniny,
byl jsem v té době studentem teologie a pracoval
jsem na opravě fasády kostela v Hradci Králové.
Po snídani jsem šel na staveniště, kde jsme mohli
pozorovat vojenské jednotky polské armády,
které se stavěly velmi liknavě k jakýmkoli
zákrokům a vytvořily si stanové město. Z rozhlasu
bylo stále jasnější, že naděje na změnu končí.
Nicméně příjemným překvapením bylo, že
někteří polští vojáci nám s omluvnými komentáři
přišli pomoci s opravou kostela. (www.reflex.cz)
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