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 Panna Maria chce 

být i naší vy-

chovatelkou, naší 

průvodkyní na cestě 

naším životem. Jde o 

to, abychom ji přijali 

do svého života, 

abychom se jí nechali vést, 

abychom jí naslouchali a prosili, 

aby nás ona vedla. K čemu? 

Abychom věrně plnili vůli Otcovu 

tak, jako ji plnila ona. Při 

zvěstování, když jí anděl říká, že má 

být matkou Božího syna, tak to 

přijímá, jako by se nic nestalo - 

„Jsem služebnice Páně, ať se mi 

stane podle tvého slova.“ Jak to 

mohla tak samozřejmě a 

jednoduše říci? Protože byla zvyklá 

vždycky konat vůli Boží. Byla 

zaměřená na to, že to, co od ní Bůh 

chce, to udělá. Boží vůli koná i v 

této „hvězdné hodině“ lidské 

historie, ve chvíli, kdy šlo o to 

přijmout dar z nebes – Božího syna.  

   A vykonala to jménem celého 

lidstva. Tato samozřejmá 

pohotovost, která platí vždy, je 

známkou svatosti. Té nás Maria 

chce naučit, když jí to dovolíme. 

Když ji přijmeme jako svou 

průvodkyni na cestě, když ji 

přijmeme jako svou matku a 

necháme se od ní vést. 

  Přeji Vám, milí farníci, požehnaný 

advent. Ať se dobře připravíme na 

Vánoce.                Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Naše průvodkyně 

Na začátku nebylo ani světlo, 
ani ticho, ale exploze. V dubnu 
1815 došlo na Jávě k největší 
sopečné erupci v dějinách 
lidstva. Miliony tun prachu na 
celý příští rok zakryly slunce.  
   O roku 1816 se proto mluví jako 
o „roku bez léta“, kdy v Evropě 
téměř nesvítilo slunce a v létě byl 
chlad jak v březnu. Skončily 
napoleonské války a místo 
oddechu byli lidé sužováni 
neúrodou, zimou a hladem, kvůli 
němuž vybíjeli koně na maso.  
  A právě možná i pod vlivem 
těchto podmínek se rodí zázračný 
soulad slova a hudby, jímavá 
melodie, která se 200 let stále 
dotýká srdcí lidí celého světa. V 
roce 1815 Josef Mohr, neman-
želský syn, jehož kmotrem byl 
místní kat, teď čerstvě vysvěcený 
kněz, napíše báseň Stille Nacht.  

Text o tři roky později zhudební 
jeho přítel, hudebník a kantor 
Franz Xaver Gruber. Legendy 
tvrdí, že ji napsal za jediný den, 
protože kněz zjistil, že měchy 
varhan v Oberndorfu u Salcburku 
rozežraly myši, a bylo třeba 
rychle vytvořit melodii na kytaru. 
Každopádně píseň poprvé zazní 
na Vánoce 1818, před 200 lety. 
   Nám Čechům většinou není 
svaté nic, ale i cynik nebo 
duchovní ignorant, když tu 
melodii zaslechne, zjihne a cítí, že 
kolem něj prošel jemný závan 
ticha, posvátnosti a krásy nebo 
nevím čeho ještě. Je to asi i tím, že 
se píseň zrodila z bídy a strádání, 
a přitom má moc člověka naplnit 
nadějí, že temná noc pomine a že 
právě v největší temnotě se rodí 
naděje na světlo.            
                           Jiří Peňás, Echo 24 

Píseň Tichá noc slaví 200 let 



Aktuality z našich farností 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

NE  2. 12. misijní jarmark  fara H. Cerekev   10-10. 30,11.30-12 

NE 2. 12. tradiční adventní setkání, letos s P. Siardem Sklenkou   fara Horní Cerkev 15 h 

PÁ 7. 12. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby) kostel H. Cerekev  17 h 

SO 8. 12.   návštěvy nemocných a starších farníků  všechny farnosti od 10 hod. 

ST 12. 12.  akce Česko zpívá koledy s Deníkem Horní Cerekev 18 hodin 

NE 16. 12. Rybova Česká mše vánoční – Neděle radosti kostel Rynárec 19 hod. 

ST 19. 12. příprava kostela na svátky a stavba betléma kostel H. Cerekev 8.30 hod. 

SO 22. 12. 
SO 22. 12. 

setkání ministrantů 
mše svatá v Horní Vsi   

fara H. Cerekev  
kaple Horní Ves 

9-10 hod. 
16.30 hod     
 
   

* setkání s hostem v H. Cerekvi 
Tradiční adventní setkání se koná  
první neděli adventní, 2. 12. v 15 hod. 
v biskupském sále fary v H. Cerekvi.  
Jeho hostem bude premonstrátský  
kněz z Lukavce P. Dušan Siard Sklenka.  
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na bohoslovce bude 9. 12.  
 

* adventní věnce 
Na začátku bohoslužby na 1. neděli adventní 2. 
prosince si můžete přinést své adventní věnce 
k posvěcení a položit je na obvyklá místa. 
 
* misijní jarmark 
Už 11. ročník Misijního jarmarku se o 1. neděli 
adventní koná na faře v H. Cerekvi před mší (10 
h) a po mši (11.30 h). Přijďte přispět na misijní 
dílo koupí drobných výrobků a pochutin! 
 
* rorátní mše svaté 
Rorátní mše se budou konat každý adventní 
pátek v Horní Cerekvi od 18 hodin. Děti ať si 
připraví lampiony, dospělí svíčky v kelímku.  
 
 
______________________________________________________ 

1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
3. Sv. Františka Xaverského, kněze  
4. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6. Sv. Mikuláše, biskupa, patrona naší diecéze 
7. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
8. Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu, slavnost 
9.  Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina  
11. Sv. Damasa I. papeže  
12. Panny Marie Guadalupské  
13. Sv. Lucie, panny a mučednice  
14. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
21. Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve  
23. Sv. Jana Kentského, kněze  
25. Narození Páně, slavnost 
26. Sv. Štěpána, prvomučedníka, svátek 
27. Sv. Jana, apoštola a evangelisty, svátek 
28. Svatých Mláďátek, mučedníků, svátek 
29.  Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 
30. Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, svátek 
31. Sv. Silvestra I. papeže  
 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

I letos se koná misijní jarmark 
 

Prosinec z pohledu liturgie 
 

Další katecheze ke Zjevení 
 I v prosinci budou pokračovat katecheze 
připravené z knihy Zjevení sv. Jana. Budou se 
konat v úterý 4.12. po mši v 19 h v Horní Cerekvi, 
dále ve středu 5.12. po mši v 18 h v Počátkách a 
ve čtvrtek 6.12. po mši v 16 h v Rynárci.  

      Pořad bohoslužeb o Vánocích: 
 

4.neděle adventní 23.12. běžné časy nedělních mší 
„Štědrý den“ 24.12.  Rynárec, Počátky, Žirovnice 22 h 
                                      Veselá, Horní Cerekev 24 h 
Narození páně  25.12.- jako v běžné časy nedělních 
mší  
Sv. Štěpán 26.12. - jako v běžné časy nedělních mší 
Svaté rodiny 30.12. - běžné časy nedělních mší 
Sv. Silvestra 31.12. - Počátky 15 h, H. Cerekev 16 h,  
                                     Rynárec 17.30h  
Slavnost Panny Marie 1.1. běžný čas nedělních mší                                     
mší, jen v Rynárci mše svatá nebude 

Možnosti předvánoční zpovědi 
 

Pelhřimov         neděle 9. 12., 14–17 hodin 
                            pondělí až středa: 7-12 a 13-17 hodin  
Počátky             sobota 15. 12., 15.30-17 hodin 
Horní Cerekev neděle 16. 12, 15-17 h, P. Václav Šika 
 
Svaté rodiny 30.12.          běžné časy nedělních mší 
Sv. Silvestra 31.12.           Počátky 15 h, H. Cerekev 16 
h,  
                                             Rynárec 17.30h  
Slavnost Panny Marie 1.1. jako v běžné časy 
nedělních 
                                      mší, jen v Rynárci mše svatá 
nebude 



 
 

 

 
 

Pozvánky na vystoupení kapely Sister Band 

Významná historička měla vztah k naší farnosti 
 

   Dne 13. 11. zemřela nedlouho po svých 80. 
narozeninách paní prof. Zdeňka Hledíková. 
Narodila se r. 1938 v Praze, kde na Filozofické 
fakultě UK studovala archivnictví. (Tam byl jejím 
spolužákem pozdější kardinál Miloslav Vlk.)  
   Na FF UK potom působila jako odborná 
asistentka, docentka a profesorka; souběžně v 
letech 2002-16 působila na katolické fakultě, když 
předtím řadu let dojížděla do Říma, kde do roku 
2009 vedla Český historický ústav. Jejím oborem 
byly české středověké církevní dějiny, diplomatika 
a dějiny středověké správy. 
   Z jejího rozsáhlého díla jsou zvláště významné 
monografie pražských biskupů 14. století: Jana IV. z 
Dražic, (jí zvlášť milého) Arnošta z Pardubic a Jana 
Očka z Vlašimi. Odborníky ceněná je také její edice 
listin a register Tajného vatikánského archivu z 
období prvních avignonských papežů. 
   Paní profesorka se již od konce 60. let osobně 
znala s panem ThDr. Jaroslavem Kadlecem, jak je 
uvedeno v její krásné vzpomínce ve sborníku k jeho 
nedožitým stým narozeninám (vyšlo r. 2011).  

   Jejich přátelství trvalo tři desetiletí; účastnila se 
pražských schůzek názorově si blízkých medievistů 
(historiků středověku), navštěvovala jej v Horní 
Cerekvi a od 90. let trávívala ročně většinou 2 týdny 
(v průběhu léta či začátkem podzimu) ve Veselé, 
„ubytována“ v komůrce na tamní faře v 
neuvěřitelně skromných podmínkách, ale šťastná z 
možnosti prochodit okolní lesy a odpočinout si od 
ruchu Prahy a satelitního Radotína, kde bydlela.  
   Svůj pěkný vztah k Veselé vyjádřila ve svém 
výkladu jména „Prašivá“. Podle jejího názoru – 
„prašivá“: „skvrnitá“ půda, krajina v podhorských a 
horských polohách, kde z terénu vystupují balvany 
nebo skaliska. Celý text končí vlastně poctou Veselé: 
„Dlouho (myšleno 14.–16. stol. – pozn. P. M.) nikoho 
nenapadlo, že by výraz prašivý, prašivá, mohl být 
vnímán hanlivě. Znamenal nehostinnou, skalnatou 
krajinu, nicméně krajinu zajištěnou vodou, takže se v 
ní lidé mohli usadit, aby z ní udělali svůj domov.… Ti 
lidé si zaslouží úctu; oni sami i jejich nezlomná 
vytrvalost, a zaslouží si, aby se k nim jejich vzdálení 
potomci hlásili s hrdostí. Však se těch balvanů a 
skalisek v okolí vyskytuje pořád ještě dost …“ 
   Vztah úcty a poděkování za mnohaleté přátelství s 
církevním historikem a knězem ThDr. Jaroslavem 
Kadlecem vyjádřila i prací na souborném vydání 
jeho kázání (Postila) a také utříděním jeho písemné 
pozůstalosti před odvozem do strahovské knihovny.    
   To byla práce záslužná a velmi nelehká, vyžadující 
absolutní archivářskou profesionalitu. Moudrost, 
skromnost, vzdělanost, pracovitost – byly vlastnosti 
paní profesorky PhDr. Zdeňky Hledíkové, CSc. Mít 
možnost takové lidi poznat je dar.      Petr Mazanec 

Bělá, SO 1.12., 16 h – slavnostní 
rozsvícení vánočního stromku (nebude 
chybět občerstvení) 

 
Benefiční koncerty  

kostel Rynárec, SO 29.12., 17 h  
 

kostel H. Cerekev, NE 30.12., 14 h 
 

kostel Chvojnov, NE 30.12. v 17 h 
 

Výtěžek koncertů bude věnován na 
Mary´s Meals, celosvětové hnutí, které 
bojuje proti hladu zaváděním školního 
stravování.            Jaroslava Vopálková  
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Ohlédnutí za florbalovým turnajem v Třešti 

Hornocerekvičtí uspořádali premiérový Běh pro misie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V neděli 28. října požehnal v žirovnickém zámeckém parku otec Max Kašparů zrestaurovanou sochu Madony 
s dítětem. Dílo z roku 1777 obnovili restaurátoři manželé Prokýškovi z Popelína. Na obnově se podílelo 
finančními prostředky ministerstvo kultury a městský úřad v Žirovnici. Současně byla letos požehnána i lesní 
křížová cesta žirovnického výtvarníka Josefa Bouchala. Vzhledem k tomu, že popisky jednotlivých zastavení 
budou vytvořeny v mezinárodním jazyce esperanto, půjde o ojedinělé dílo tohoto druhu v Evropě. 

Otec Max v Žirovnici žehnal Madonu i křížovou cestu 
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