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 Říjen je měsícem 

modlitby růžence. 

Růženec pomáhá 

růst v modlitbě. Je 

to cesta ke 

svatosti. Růženec 

byl nazván 

přípravou na rozjímání a modlitbou 

svatých. Zatímco ruce a rty jsou 

zaměstnány modlitbou, mysl 

přemýšlí o tajemství vtělení a 

vykoupení. Meditace je forma 

modlitby, kdy člověk používá mysl 

a fantazii, aby rozvažoval nad 

pravdou, a používá svou vůli k lásce 

vůči této pravdě, a hledá způsoby, 

jak ji žít. Tak jsou srdce, mysl a 

duše křesťana formovány 

evangeliem, podle příkladu 

Spasitele a jeho matky. Až očištění 

srdce, mysli a duše dostatečně 

pokročí, dá Pán, uzná-li to za 

dobré, dar kontemplativní 

modlitby: zvláštní nadpřirozený 

vhled na pravdu, jakého by člověk 

sám nikdy nebyl schopen.  

Uvažováním o tajemstvích růžence 

vstupuje jednotlivec do života a 

doby Ježíše a Marie a objevuje 

cestu pro hlubší následování Krista. 

Zároveň je společná modlitba 

projevem jednoty před Bohem a 

ochoty žít ve společenství. Svatý 

papež Jan Pavel II. řekl: "Jak krásná 

je rodina, která přednáší růženec 

každý večer."    Váš otec Jaroslaw  

 
 

 

Modlitba růžence 

Dne 1. října slavíme svátek sv. 
Terezie z Lisieux (1873-97). 
Vyrostla ve zbožné rodině 
obchodníka. Byla dívkou plnou 
života, inteligentní, milovala 
vše živé. Odmalička cítila 
povolání k řeholnímu životu.  
   Dnes ji vzývají miliony křesťanů. 
Důvodem jsou její deníky a 
dopisy. Působila vyrovnaně, ale 
celý život trpěla stavy úzkosti. 
Často ji trýznila myšlenka, že ji 
Bůh opustil (tyto pasáže byly 
dokonce v denících jejími 
představenými původně škrtány). 
Přesto se odevzdala Boží lásce.  
        Ukázka z jejích zápisků: 
„Vždy jsem toužila být světicí. Ale 
běda! Když jsem se srovnávala se 
svatými, vždy jsem zjišťovala, že 
je mezi nimi a mnou stejný rozdíl 
jako mezi horou, jejíž vrchol se 
ztrácí v oblacích a skrytým 
zrnkem písku, po kterém šlapou 
nohy chodců. 

nohy chodců. Místo abych 
zmalomyslněla, řekla jsem si: 
Bůh nemůže vnukat neusku-
tečnitelné touhy. Přes svou 
maličkost mohu usilovat o 
svatost. Abych vyrostla, je 
nemožné. Musím se snášet 
taková, jaká jsem, se všemi 
nedokonalostmi. Ale chci hledat 
prostředek, abych šla do nebe 
cestičkou přímou, krátkou, 
cestičkou docela novou. 
    Jsme v století vynálezů, už 
není třeba namáhavě stoupat po 
schodech. U bohatých lidí 
nahrazuje schodiště výtah.  I já 
chci nalézt zdviž, která by mě 
vynesla až k Ježíši. Jsem příliš 
malá, abych mohla stoupat po 
drsném schodišti dokonalosti.  
    Když jsem ve svatých knihách 
hledala náznak výtahu, po 
kterém jsem toužila, četla jsem 
tato slova: „Kdo je maličký, ať 
přijde ke mně.“ 
     Tehdy jsem nalezla to, co 
hledám. A protože jsem chtěla 
vědět, Bože, co uděláš s oním 
maličkým, jenž by odpověděl na 
tvou výzvu, nalezla jsem tato 
slova: „Jako matka laská své dítě, 
tak vás budu utěšovat, nosit v 
náručí a hýčkat na kolenou.“ 
    Nikdy mou duši nepotěšila 
něžnější, lahodnější slova: Výtah, 
který mě má pozdvihnout až do 
nebe, to je tvoje náruč, Ježíši!  
Proto nepotřebuji růst, naopak, 
musím zůstat maličká, menšit se 
čím dál tím víc.“         www.kna.cz 

Terezie, světice „maličkých“ 



V Žarošicích byly dva kostely a důležitější se 
brzy stal ten poutní (zasvěcený Panně Marii). 
Když se o něm dozvěděla královna Eliška 
Rejčka, koupila Žarošice pro cisterciačky z Brna 
a obdarovala chrám vzácnou sochou.  
   K místu se váže mj. legenda z doby, kdy Turci 
obléhali Vídeň. Paša vkročil do kostela a začal 
urážet sochu Pannu Marie. Náhle si všiml, že 
Bohorodičce stékají slzy. Sám se rozplakal a 
oslepl. Prosil o nabytí zraku a slíbil, že se stane 
křesťanem. Když se nechal ve víře vzdělat a 
pokřtít, skutečně opět uviděl. Usadil se jako 
poustevník u Žarošic a žil tam až do smrti. 
   V Žarošicích se konaly velké poutě hlavně v 
těžkých dobách. Světelný průvod (viz foto) je 
vzpomínkou na 11. 9. 1785, kdy Císař Josef II. v 
chrámu náhle pouť zakázal. Poutníci si však 
poradili. Vtrhli do kostela, sochu Panny Marie 
naložili na nosítka a nesli ji do druhého kostela.  
 

     Naše pouť se koná v sobotu 13. října 
Odjezd autobusu: Rynárec 11 h, Veselá 11.10 
h., Počátky 11.20 h., Horní Cerekev 11.45 h. 
     Doprava, prohlídka - 350 Kč (děti 100 Kč) 
15.00 - prohlídka poutního místa 
17:30 – růženec, 18:00 - mše svatá (Mons. 
Pavel Posád)  a světelný průvod se sochou. 
   Předpokládaný návrat kolem půlnoci. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 
 

 
         
 

PÁ 5. 10. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby)  H. Cerekev 17, Počátky 17.30 hod. 

SO 13. 10. pouť do Žarošic – se světleným průvodem odjezd z Rynárce 11 hod. 

PÁ 19. 10. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) kostel Horní Cerekev 18 hod. 

SO 20. 10.   návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

SO 27. 10.  setkání ministrantů    fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

SO 27. 10. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hod. 

PO 29. 10. koncert ke 100. výročí republiky kostel Horní Cerekev 18 hodin 

* změna v termínu mší svatých 
Kvůli zmíněné pouti do Žarošic (viz článek 
vlevo na této straně) nebude 13. října sobotní 
večerní mše svatá v Horní Cerekvi.  
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky pro farnost. Sbírka na 
opravy bude 14. 10. a na misie 21. 10. 
 

______________________________________________________ 

1.  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky 
církve 
2. Svatých andělů strážných  
4. Sv. Františka z Assisi  
6. Sv. Bruna, kněze 
7. Panny Marie Růžencové 
9. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
Sv. Jana Leonardiho, kněze  
11. Sv. Jana XXIII., papeže 
12. Sv. Radima, biskupa  
14. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka  
15. Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
16. Sv. Hedviky, řeholnice, Sv. Markéty Marie 
Alacoque, panny 
17. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a 
mučedníka 
18. Sv. Lukáše, evangelisty 
19. Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, 
a druhů, Sv. Pavla od Kříže, kněze 
21. Bl. Karla Rakouského  
22. Sv. Jana Pavla II., papeže  
23. Sv. Jana Kapistránského, kněze  
24. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa  
28. Sv. Šimona a Judy, apoštolů  
31. Sv. Wolfganga, biskupa 

Chystá se pouť do Žarošic 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Aktuality z našich farností 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 



 
 

 

 
 

*Hosín, 12.-14. 10., Škola Marie – duchovní formace 
Ve farním areálu v Hosíně povede P. Tomas van Zavrel 
Školu křesťanského života a evangelizace svaté Marie 
z Nazaretu. Začátek je v pátek v 17 hodin. Více na 
www.skolamarie.cz. 
 
*Želiv, 25. – 30. 10., Boží otcovské srdce - seminář 
Jeff Scaldwell je bývalý obchodní a marketingový 
trenér, pozdější pastor. Odkrývá Boží otcovské srdce a 
věří v církev jako rodinu, milující nebeského Otce. 
Klade velký důraz na přebývání v Boží přítomnosti. 
Přijede se svou manželkou Sylvií, s níž vede organizaci 
Father´s House Europe.  
 
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.  

Pozvánky nejen z diecéze 

Jak 1. světová válka ovlivnila víru v Boha? 
 

Před 100 lety skončila 1. světová válka. 
Nesmyslný konflikt s odlidštěnou formou boje 
začal selháním elit. Neskončil vítězstvím, ale 
vyčerpáním. Řada křesťanů po otřesných zážitcích 
ztratila víru. Někteří věřili, že po válce bude už 
svět v míru – ale netrvalo 20 let a přišla ještě větší 
válka. Následující úryvek z knihy Bruce Marshalla 
Plná slávy ukazuje jak rozčarování řadového 
vojáka, tak marnou naději kněze v lepší svět:  
„O tři dni později měli vyrazit k útoku. Otec Smith 
sloužil mši ve tři ráno. Většina katolíků z praporu 
přišla na mši a k svatému přijímání. Otec je 
nejdříve vyzpovídal, protože nežili, jak měli, hlavně 
co se týče vína a krčem a děvčat. Kněz užil za oltář 
bedny. Když viděl v kolísavém světle svíček vážné 
tváře mužů, pomyslel si, že takto by se měla mše 
sloužit vždy, v uctivém tichu a v blízkosti smrti. Pak 
se šel pomodlit mezi hromady pytlů s pískem. Ve 
vojákovi u nich s úžasem poznal Anguse McNaba. 
  "Chlapče, co tu děláš?" vykřikl kněz. "Proboha, 
páter Smith!" podivil se muž. "Já neměl tušení, že 
to jste vy, ten zdejší padre. Byl jsem tři měsíce 
vzadu. Dostal jsem do ruky hezkou kuličku. Šlo to 
jenom do masa, ale vytáhlo mě to aspoň na chvíli z 
tohohle svinstva." Přízvuk hlasu a mladíkovo 
chování mladíkovo 

chování kněze polekalo. "Angusi, co je s tebou? 
"Proč jsi nebyl u zpovědi a přijímání?"  
   "K čertu, otče, nemluvte o náboženství, s vaším 
dovolením," odsekl Angus. "Synu, takhle nemůžeš 
mluvit se svým starým farářem," řekl vážně páter 
Smith. Podíval se do očí mladíka a vzpomněl si, jak 
mu jako chlapec ministroval. „Kdo ti co napovídal?“  
   "Nikdo," řekl Agnus. "Vím jenom, že náboženství 
je hloupost, nic víc. Lidi se doma tváří, jako by jim 
kdovíjak záleželo na nás tady, ale jim záleží houby; 
je to lež. Zpívají, že prej pro nás udržujou oheň v 
krbech a že nás mají rádi, ale to jsou jenom slova. 
Nechtěli slyšet nic o tom, jak to je na frontě. Já to 
poznal. Jakýpak křesťani?! A pro takový si mám dát 
rozpárat břicho a omotat střeva okolo hlavy a pojít 
jak zvíře." Najednou zjihl a chytil kněze za ruku: 
"Velebnej pane, ať už toho nechaj! Udělejte něco! 
Mám strach." Kněz nechal chlapce, aby se vyplakal. 
   "Angusi, kolik ti bude let," zeptal se ho. "Dvacet, 
velebnej pane," odpověděl mladík. "Angusi, a ty si 
myslíš, že jsi moudřejší než všichni svatí a učitelé 
církve?“ Mladík se uklidnil. Nechal se vyzpovídat a 
kněz mu dal rozhřešení. Obloha začala blednout.  
   "Angusi," řekl otec Smith, "nesmíš se trápit, že lidé 
doma nerozumějí válce. Porozumějí, až nastane mír 
a oni uvidí, jaký svět jsme pro ně vybojovali. Neboť 
svět bude po válce krásným místem na bydlení a 
bude mnohem víc královstvím našeho Pána. Lidé 
přece nezačnou být sprostí a malicherní a sobečtí, 
když celá léta snášeli všecky tyto věci."  
   "Pro takovej svět by mě nemrzelo umřít, velebnej 
pane," řekl Angus. "Děkuju vám, že jste mi pomohl." 

Pak už se museli se rozloučit, protože začala palba. 
Vřava děl a vybuchujících granátů byla strašlivá.“ 

       Koncert k výročí republiky 

 
Akce se koná v pondělí 29. října v 18 hodin v 
kostele v Horní Cerekvi a má podtitul Hudba 
v myšlenkách Masarykových. Účinkují:  
Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – 
loutna. Pásmo hudby a slov přinese jak hudbu A. 
Dvořáka, B. Martinů nebo L. Janáčka, tak 
myšlenky a citáty prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka.  
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Byl zahájen proces blahořečení biskupa Hloucha 

Počátečtí brigádně odstranili staré měchy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                Modlitba (v osobních potřebách) 
   Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa 
Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve 
šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a 
svědkem víry v době útlaku církve. 
   Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, 
prosíme, svým svátým Duchem, abychom se dovedli modlit 
jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s 
obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a 
důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a 
důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy). 
   Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys 
jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který 
během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu 
obraceli.   
   Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám 
nedosažitelné, protože církev nás k tomu povzbuzuje, když 
prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se 
udály zázraky. Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše 
Krista, který s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky 
věků. Amen. 
 

Parta dobrovolníků se 
17. září sešla v kostele 
Božího Těla na 
počáteckém hřbitově, 
kde bylo potřeba před 
opravou varhan na kůru 
odnosit staré rozbité 
měchy. Společně jim šla 
práce od ruky. Díky patří 
všem účastníkům. (hvk) 

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

