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 Katechismus uka-

zuje, že „Bůh nás 

stvořil, abychom ho 

poznávali, sloužili 

mu a milovali ho, a 

tak dosáhli nebe. 

Blaženost nám 

dává účast na Božské přirozenosti a 

na věčném životě“ (KKC 1721). 

Tato jednoduchá věta je jako 

pevné lano na strmé horské 

cestičce, jako něco, čeho se člověk 

může přidržet, když je vše nejisté. 

V této pravdě křesťan jde cestou ke 

šťastnému životu, s přesně zna-

čenými cíli. Vzpomínaná touha po 

věčném životě a věčném štěstí nás 

staví před rozhodující volby. „Učí 

nás, že pravé štěstí není ani v 

bohatství a blahobytu, ani v lidské 

slávě či moci, ani v žádné lidské 

činnosti, jakkoli užitečné, jako 

věda, technika, umění, ani v 

žádném tvoru, nýbrž jen v Bohu, 

prameni veškerého dobra a lásky“ 

(KKC1723).       Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Touha po věčnosti 

Slavnost všech svatých nám 
chce připomenout lidi, kteří tady 
žili mezi námi. Lidi, kteří vzali 
vážně svou víru, lidi, které známe 
třeba jenom my.  
   Protože troufám si říct, že v 
každé naší rodině je nějaký 
takovýhle svatý, někdo, na koho 
se vzpomíná s úctou a láskou, 
někdo, kdo je vzorem celé té 
rodině.  
   To je obsah toho svátku na 
jedné straně. Na druhé straně je 
jeho obsahem to, že si máme 
znovu uvědomit, že na této cestě 
jsme i my. Znovu máme oprášit 
povědomí, co to je svatost.  
   My si totiž často myslíme, že ti 
svatí se už jako svatí narodili, že 
to byli lidé, kteří snad ani 
nechodili nohama po zemi, že už 
neměli žádné chyby.  

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé je jeden z těch 
zvláštních dnů, kdy dostáváme 
dvojnásobnou dávku milosti.  
   Vzpomínka na všechny věrné 
zesnulé je už tradičně dnem 
modlitby za duše v očistci.    
   Církev se opírá o Písmo svaté a 
posvátnou tradici a učí nás, že 
každý, kdo ukončí svůj po-
zemský život v Boží milosti a 
není ještě plně připravený, pro-
chází posledním očišťováním.  
   Jde o ty, kdo budou zachráněni, 
ale jakoby skrze oheň. Podobně 
se i postavy Starého zákona 
modlily a prosily, aby provinění 
zesnulých, kterého se dopustily, 
bylo úplně odpuštěno. To je ta 
první dávka milosti. Dnešní den 
je dnem vzpomínky a přímluv za 
ty, kteří už jsou na prahu nebe. 

Všichni svatí a věrní zemřelí 

Pořad dušičkových bohoslužeb: 
 

ČT 1.11.  Slavnost všech svatých 
Rynárec 15.15 h, Počátky (nám.) 16.30, 
Horní Cerekev (hřb.kost.) 18 h, Žirovnice 
(nám.) 18 h. Čtou se jména zemřelých 
 
PÁ 2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé 
-začíná se u hrobů, pak je mše v kostele 
Rynárec 14.30 (15.15), Veselá 15 
(15.45), Počátky 16 (16.45 nám.), Horní 
Cerekev 17.30 (18 hřbitovní kostel) 



P. Siard Dušan Sklenka se naro-
dil r. 1980 ve slovenských Levicích. 
Na kněze byl vysvěcen r. 2008, 
krátce působil v Šaľe a Nitrian-
ském Pravnu. Teď spravuje far-
nost v Lukavci a patří do komunity 
želivských premonstrátů. Přijďte 
na adventní setkání s ním: 2. 12. 
v 15 h na faru v H. Cerekvi. 

Na 1. neděli adventní 2. prosince se na faře v 
Horní Cerekvi uskuteční Misijní jarmark. Od 10 
do 10.30 hodin (přede mší) a potom po mši 
svaté budeme tak jako každoročně nabízet 
různé výrobky a pochutiny za dobrovolný 
příspěvek. Vybrané peníze zašleme na konto 
Papežských misijních děl na pomoc chudým 
dětem hlavně v rozvojových zemích. 
   Prosíme všechny, kteří by nám chtěli pomoci 
s vyráběním, pečením a další přípravou, aby 
své výrobky přinesli na faru v sobotu 1. 12. od 
17 hodin. Předem všem moc děkujeme. 

Jana Dvořáková, Horní Cerekev 
 

Aktuality z našich farností 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

ÚT 6. 11. mše a po ní katecheze - kniha Zjevení sv. Jana  kostel (fara)H. Cerekev 18 h (19 h) 

ST 7. 11. mše a po ní katecheze –kniha Zjevení sv. Jana kostel (fara) Počátky 17 h (18 h) 

ČT 8. 11. mše a po ní katecheze –kniha Zjevení sv. Jana kostel (fara) Rynárec  15.15 (16 h) 

SO 10. 11.   Svatomartinský florbalový turnaj ministrantů  sport. hala Třešť 8-13.30 h 

PÁ 16. 11.  Den milosrdenství (mše sv., adorace, korunka) kostel H. Cerekev 18 hodin 

SO 17. 11. návštěvy nemocných a starších farníků  všechny farnosti od 10 hod. 

SO 24. 11. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hod. 

NE 2. 12. 
NE 2. 12. 

misijní jarmark 
adventní setkání s P. Dušanem Siardem Sklenkou  

fara H. Cerekev –před  
fara H. Cerekev 

mší a po ní 
15 hodin     
 
   

* změna v termínu mší svatých 
Po změně času z letního na zimní bude mše 
svatá v Počátkách ve středu od 17 hodin.  
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 4. 11., na Charitu 11. 11. 
a sbírka na Biblické dílo pak 18. 11.  
 

* svěcení adventních věnců 
Na začátku bohoslužby na 1. neděli adventní 2. 
prosince si můžete přinést své adventní věnce 
k posvěcení a položit je na obvyklá místa. 
______________________________________________________ 

1. Všech svatých - slavnost 
2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
3. Sv. Martina de Porres, řeholníka  
4. Sv. Karla Boromejského, biskupa 
9. Posvěcení lateránské baziliky - svátek 
10. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  
11. Sv. Martina, biskupa  
12. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka  
13. Sv. Anežky České, panny - svátek 
15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele  
16. Sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy Veliké 
17. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
18. Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla  
21.  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. Sv. Cecílie, panny a mučednice  
23. Sv. Klementa I., papeže, Sv. Kolumbána, opata 
24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů  
25. neděle – letos slavnost Ježíše Krista Krále 
25. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
30. Sv. Ondřeje, apoštola - svátek 
 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Hostem setkání bude řeholník 
 

I letos se koná misijní jarmark 
 

Listopad z pohledu liturgie 
 

Začínají katecheze se Zjevením 
 Srdečně zvu dospělé na katecheze připravené 
z knihy Zjevení sv. Jana. Pomůže nám to v naší 
víře přiblížit se k Bohu přes Písmo svaté. 
Katecheze budou stejné v Horní Cerekvi, 
Počátkách a Rynárci, a můžete si tedy vybrat 
termín, který vám odpovídá. Přál bych si, ať kdo 
může, přijde i na mši před katechezí. Termíny 
první katecheze viz v kalendáriu.     otec Jaroslaw 



 
 

 

 
 

*Nová Cerekev, 16.-18. 11., víkend pro dívky 
Víkend pro dívky ve věku 13-16 let nejen s duchovní 
tematikou pořádá Středisko volného času Síť. 
Kontaktní osoba: Hana Pechová, 737 383 354. 
 
*Pelhřimov, 25.11. a 2.12., modlitby chval 
Modlitby chval zazní kostelem svatého Bartoloměje 
nejprve v 18.30 dne 25.11. s kapelou PM. A pak se 
Pelhřimov 2.12. v 16 h připojí k tzv. Lamačským 
chválám, které se konají ještě v Č. Budějovicích a 
Strakonicích. V Českých Budějovicích k tomu patří i 
seminář s přednáškou a diskusí a s pomazáním do 
služby (1. prosince 9-16 h, u petrínů)  

Pozvánky nejen z diecéze 

Je Istanbulská smlouva kladivem na muže? 
 

   Na první pohled nic špatného. Domácí násilí 
může chválit jen idiot. Bohužel smlouva je nejen o 
boji proti domácímu násilí, ale mezi řádky i o boji 
proti světu, který se dělí na muže a ženy.  
   Například Slováci smlouvu odmítli a tehdejší 
premiér Fico prohlásil, že text zpochybňuje 
přirozené (tedy biologické) rozdíly mezi muži a 
ženami a vydává je za kořeny domácího násilí. Po 
přečtení smlouvy mám stejný pocit. Řada věcí je v 
ní určitě správná. Ale jako nepotřebujeme zákon 
na vycházení Slunce, tak nepotřebujeme zákony 
proti domácímu násilí, protože už je máme. 

   Úmluva dráždí české katolické biskupy a kritizují ji 
za rozmělňování přirozené identity pohlaví. Úmluva 
také leze na nervy řadě mužů. Skrytě totiž na ně 
útočí. Všude tlačí ženy, a to silou. Podle 
exministryně spravedlnosti Daniely Kovářové se i 
díky ní časem zavede povinné vzdělávání chlapců a 
mužů v generových otázkách (gender = pohlaví jako 
umělý konstrukt, kdy si každý může své pohlaví 
vybrat) a nařídí povinné poměrné zastoupení žen 
(tzv. kvóty) a mužů ve všech orgánech a institucích.  
   Mě jako ženu kvóty uráží. Budí to dojem, jako 
bych bez kvót nemohla nic dokázat. A přitom já 
osobně se nikdy v životě s útlakem kvůli pohlaví 
nesetkala. Spíš naopak. Úmluva je také útokem na 
rodinu a manželství. Když si přečtete Úmluvu, 
pochopíte, proč v zemích, které úmluvu ratifikovali, 
mluví u manželů o jasném (tedy nejlépe písemném) 
souhlasu před každým sexem. Švédský právní řád 
tak zná například termín znásilnění z nedbalosti. 
Když se tedy manželé pohádají, může žena docílit, 
aby šel manžel až na čtyři roky do vězení, protože 
mu nedala souhlas se sexem. 
   Smysl a význam manželství tak opět torpédujeme. 
A počet manželství klesá. Muži se bojí oslovit ženy a 
roste počet lidí, kteří nemají rodinu a děti. Úmluva 
je jen další skládačkou do puzzle nového světa, kde 
smyslem je zbořit vše, co stojí na evolucí 
vytvořených základech.  
   Tahle genderová ideologie pod rouškou falešné 
rovnosti v reálu původní podřízené postavení žen 
obrací do další diskriminace naruby – podobně jako 
se v Jižní Africe rasismus vůči černým otočil naruby a 
bělochům tam hrozí třeba vyvlastňování půdy.  
(blog Markéty Šichtařové na idnes.cz) 
 

       Hledáme organizátory plesu 

 
Farníci z farností Horní Cerekev, Rynárec, Veselá, 
Počátky a dalších se připravují k pořádání už 17. 
ročníku farního plesu ve Veselé. V úvahu přichází 
termín 8. 2. Starší pořadatelé potřebují vystřídat, 
a proto žádáme dobrovolníky ze všech farnosti, 
aby se zapojili. Přípravná schůzka se koná v pátek 
9. 11. v 19 h na obecním úřadě ve Veselé. 

Istanbulská úmluva 
je mezinárodní 
dokument Rady 
Evropy, kterou 
Česko už podepsalo 
a má jí podepsat i 
parlament. Správný 
název je „Úmluva 
Rady Evropy o 
prevenci a boji proti 
násilí na ženách a 
domácímu násilí.“ 

Tzv. Istanbulská smlouva budí velké diskuse, 
ke kterým dost přispělo i kázání prof. Petra 
Piťhy na sv. Václava. Kritizují ji hlavně věřící 
a zvlášť muži. I proto teď pro změnu 
přinášíme kritiku zvnějšku církve a navíc od 
ženy. Markéta Šichtařová je ředitelka firmy 
Next Finance, autorka řady popularizačních 
knih o ekonomii a matka pěti dětí.  



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec a Veselá. Vydávají 1x měsíčně farnosti, zastoupené P. 

ThLic. Jaroslawem Zygmuntem a P. Jaroslavem Maxem Kašparů. Náklad: 160 ks, 1 číslo stojí 10 Kč. Archiv a fotky: 

www.cerekev.cz Redakce J.Mazanec, mazanec@centrum.cz  775 269 206. Uzávěrka příštího čísla: 22. listopadu. 
 

V žirovnickém kostele je 

netradiční oltář i ambon 

Fotografie z naší pouti do moravských Žarošic 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poutníci o sv. Václavu zcela zaplnili kapli v Bělé 
 

   Svatováclavská pouť v Bělé má svojí atmosféru a láká 
poutníky i z okolních obcí a měst. Letos tam poutní mši 
celebroval P. Jaroslav Max Kašparů. Po domluvě s hlavní 
„správkyní“ kaple paní Hanou Valkovou zaznělo, že by se 
v kapli mohla konat mše svatá i častěji než jen na 
svatého Václava. V kapličce se totiž místní scházejí 
například i na májových pobožnostech v květnu.  
 

 
 

Originální oltář a ambon nechal do žirovnického 
kostela instalovat P. Jaroslav Max Kašparů. Jde 
vždy o jeden kus dřeva, které v lese našel sám 
místní duchovní správce. S opracováním a 
úpravou pomohl veselský hajný Bohumil Bušek.  

Vatikán souhlasí se zahájením blahořečení 
někdejšího českobudějovického biskupa 
Josefa Hloucha. Ten se postavil proti 
tehdejšímu režimu, a řadu let byl proto 
perzekvován. Biskupem byl jmenován 
roku 1947. Od r. 1950 byl internován ve 
své rezidenci, od r. 1952 mimo diecézi. 
Vrátit se mohl až v červnu 1968. Zemřel 
10. 6. 1972 v Českých Budějovicích. Podle 
dnešního biskupa Vlastimila Kročila uměl 
probouzet v lidech lidovou zbožnost. Je 
znám velkou láskou k bližním, odpuštěním 
pronásledovatelům a pevnou vírou. 

mailto:mazanec@centrum.cz

