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 Gianfranco Ravasi 

říká, že první ledna 

se velice dovedně 

propojuje duchovní 

a světské, církevní a 

občanské. Tento den 

je přelomový. K 

němu probíhají uzávěrky a bilance. 

Otevírá se nový kalendářní rok s 

předsevzetími a plány. 

   V církvi se v rámci Oktávu 

narození Páně, tedy intenzivního 

připomínání Božího vtělení, 

připomíná Matka Boží. Matka jako 

symbol počátku i péče, přijetí i 

vyslání. V liturgii 1. ledna je 

nabídnuto téma požehnání jako 

označení a svěření něčeho či něko-

ho do Boží správy, k duchovnímu 

účelu. Vedle požehnání slyšíme 

také dobré slovo, dobrořečení, 

které směruje věci, osoby, čas ke 

správnému účelu či smyslu. 

   Vnímám toto gesto jako 

zodpovědnou účast věřících na 

životě společnosti, na společném 

snažení o společenské blaho. 

Úkolem věřících je modlit se, 

zasvěcovat a žehnat. Společnost 

to od nás žádá.  

Přeji tedy všem, aby nám celý 

rok Bůh žehnal, aby nás vedl 

v síle svého Světla, aby nás 

naplnil pokojem a daroval vše, 

co potřebujeme k šťastnému 

životu.                  Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Co značí 1. leden? 

Loni v říjnu se v Pardubicích 
konalo Národní setkání 
Modliteb matek (MM). Účast 
byla opravdu vydařená. Sešlo 
se nás na 700 maminek, 
babiček, ale i nezasvěcených 
účastnic, které měly zájem 
blíže poznat naše společenství. 
   Program setkání, příspěvky a 
přednášky byly na téma Vlídné a 
laskavé srdce. Páteční program 
byl vyplněn mší svatou, kterou 
vedl biskup Vlastimil Kročil, dále 
měl slovo P. Vojtěch Kodet a 
program končil adorací s 
modlitbou za uzdravení. Sobotní 
úvodní slovo a pozdravení měl 
biskup Josef Kajnek, dále 
navazovala úžasná přednáška od 
P. Vojtěcha Kodeta k tématu 
Vlídné a laskavé srdce. Před 
obědem následovala mše svatá 
pod 
 

pod vedením P. Šebestiána P. 
Smrčiny. Po obědě byl vyhrazen 
prostor adoraci a svátosti smíření.  
   Sobotní odpoledne vyplnila 
zajímavá a poučná přednáška 
Kateřiny Lachmanové na téma 
Láska a hranice, pak následovalo 
svědectví. Zakončení programu se 
už tradičně neslo v duchu 
spirituality MM pod vedením 
národní koordinátorky Markéty 
Klímové se společnou modlitbou 
všech účastnic. 
   Mně osobně toto duchovní 
setkání přišlo velmi vhod. Hlavně 
z důvodu odreagování sebe 
samotné, zklidnění se uvnitř a 
opětovnému přiblížení ke Kristu.  
   A to zvláště v dnešní uspěchané 
době, kdy máme tendenci 
zabředávat do všedního stereo-
typu.                 (dokončení na str. 2) 

Ze setkání Modliteb matek 



Aktuality z našich farností 
 

Ze setkání Modliteb matek 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

PÁ 4. 1. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby):  Počátky  - 16 hod., Horní Cerekev  -17 hodin 

SO 12. 1. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 h 

PÁ 18. 1. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) kostel Horní Cerekev 18 hodin 

SO 19. 1.   setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hod. 

SO 19. 1.  mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

PÁ 8. 2. Farní ples pro všechny farnosti KD Veselá 20 hod. 

    

    

(dokončení ze str.1) 
   Ten nám totiž plíživě ubírá vnitřní sílu a 
napomáhá zmatku, chaosu a úzkosti v nás. Já jsem 
opravdu v klidné a přátelství nabuzující atmosféře 
tohoto setkání zanechala své obavy, strach, starosti 
a problémy. A plně je odevzdala Pánu, tak jak nás 
Pán Ježíš nabádá v evangeliu: „Pojďte ke mně 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím.“ (Mt 11,28) 
   Kdo má zájem se s MM seznámit více, může si 
pustit Radio Proglas a tam každou druhou neděli 
v měsíci v 18.30 hodin (teď by to mělo být 13. 
ledna) živě vyslechnout průběh modliteb matek.  
     Martina Lagronová, Veselá (foto: clovekavira.cz)  
 

1. Oktáv Narození Páně – 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, papeže a mučedníka, Sv. 
Šebestiána, mučedníka  
21. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
22. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka  
24. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele  
25. Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek 
26. Sv. Timoteje a Tita, biskupů 
27. Sv. Anděly Mericiové, panny  
28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
31. Sv. Jana Boska, kněze  

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Leden z pohledu liturgie 
 

Tříkrálová 
sbírka se blíží 
 V sobotu 5. ledna se opět koná Tříkrálová sbírka 
pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře 
svých domovů i srdcí těm, kdo k vám přicházejí s 
poselstvím pokoje, radosti a lásky. Prosím ty, kdo 
by chtěli pomoci, ať přijdou v sobotu ráno v 9.00 
na faru v Horní Cerekvi. Potřebujeme děti- 
koledníky i vedoucí skupinek starší 16 let. Sbírka 
také bude probíhat v Počátkách, Horní Vsi, 
Rynárci a okolí. 

Farní statistika – 2017/2018 
 farnost (2017)2018  svatby křty pohřby  

_______________________________________ 
Horní Cerekev   (2)1 (13)10 (17)17 
Rynárec  (0)1 (6)9 (7)7 
Počátky  (0)1 (10)5 (16)14 

* katecheze ke Zjevení svatého Jana 
Cyklus pokračuje v úterý 8.1. po mši v 19 h v H. 
Cerekvi, ve středu 9.1. po mši v 18 h v Počátkách 
a ve čtvrtek 10.1. po mši v 16 h v Rynárci. 
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 13. 1, v Počátkách 6. 1.  
 

* Kupujte lístky na Farní ples 
Tradiční farní ples ve Veselé se bude konat 
v pátek 8. února ve 20 hodin. Hrát bude 
Kamenická čtyřka, nebude chybět ani 
doprovodný program, lístky na ples prodává paní 
Lenka Marková, tel.:  728 436 818. Prosíme, kdo 
by mohl přispět do tomboly, tak může věci nosit 
do sakristií našich kostelů. Děkujeme.  
 
 
______________________________________________________ 



 
 

 

 
 

Advent: setkání s P. Siardem, betlémy a věnec  

Místo katedrály je naším symbolem selfie-tyč 
 

Facebook je zpěněná řeka, mnohoproudá dálnice s 
křičícími hlasy, tolika tvářemi a příběhy, že se v ní 
člověk utopí do zapomnění, neboť každý předvádí 
vlastní život, svůj snímek a příběh, kdy se snaží 
překřičet jiné, naaranžovat se co nejlíp. Podívejte, 
jsem v restauraci, jsem na střeše, jsem na pláži, na 
vrcholu hory, první den ve škole, jsem zasnouben, 
jsem v porodnici, dívejte! Podívejte se, že žiji, 
podívejte se, jak žiji, podívejte, jak jsem originální!  
   Každý bijeme do vlastního bubínku: obdivujte, 
lajkujte, sdílejte, pochopte, podívejte se, protože já 
čekám na uznání, přesně měřitelné v počtu kliknutí! 
Ostatní přece zajímá, jaký mám den, co se mi honí 
hlavou a jaké je moje oblíbené jídlo! 
   Křičící řeka osamocených Já soustředících se na 
sebe, plynoucí fotky, kdy se scenérie, snoubenka, 
druzí lidé, chrámy, hory, nebe i Bůh nestávají ničím 
než kulisou k mému Já, kam až zabere selfie-tyč a 
dovolí vlastní tvář. Já před Matkou Terezou, já na 
Karlově mostě, já před vodopády, zabitou srnou! 

   Nemilosrdná řeka teče rychle, tak aspoň na 
okamžik se hřát na vlně výsluní, než mě proud 
dalších snímků smete. Honem něco mimořádného, 
abyste si mě všimli o vteřinu déle: postavit se na 
kraj útesu, viset za ruku z rozhledny, pomalovat 
vlastní nahé tělo, zapálit mobil, zabít psa, vypít 
láhev na ex, jet autem dvoustovkou, hladit přes klec 
aligátora, já na to mám, já to jsem, reagujte, 
sdílejte, klikejte, tagujte, „šérujte“, milujte, hejtujte, 
hlavně reagujte! Kéž bych se stal hitem internetu. 
   Každý jsme v řece natolik soustředěni na svou 
postavu, svoje šaty, na své zážitky, na své vybuchlé 
ego, že na vnímání čehokoli kolem není energie. 
Natož pak kohokoliv. Tichý Bůh, který nesměle 
klepe, je běsnící řekou přelit, překryt vlnami, šílícími 
rváči, bušícími se do vlastních prsou. Není tu slyšet 
vlastního slova, tím méně je slyšet slova Božího. 
   Řeka Facebooku vnímá Boha jen jako půlstranu v 
ilustrovaném časopise: ano, něco je asi nad námi, 
ano, zenoví mniši, ticho, kartuziáni, zajímavé… a už 
otáčíme list s reklamou na krajkové spodní prádlo, 
Bůh se stává jen krátkým odstavcem mezi receptem 
na ostružinový koláč a rozhovorem s manekýnem. 
Já před domem s osmi garážemi, před krbem, já se 
psem, v hrobce před rakvemi mnichů, před Sochou 
svobody, tak tleskejte, obdivujte, křičte, záviďte, 
lajkujte! 
   Symbolem naší civilizace mohla být kdysi gotická 
katedrála, s věžemi poukazujícími k nebi, pak raketa 
Apollo, poukazující k pokroku lidstva. Dnes je to  
podle mě selfie-tyč - zrcadlo, poukazující nikam. 
         P. Marek Orko Vácha, z jeho blogu na idnes.cz 

Otec Siard umí jak 
povzbudit, tak i 
dobře pobavit.  
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Mohutný sbor v Rynárci představil Rybovu mši 

Horní Cerekev se připojila k akci „Česko zpívá koledy“ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Děvčata ze SisterBandu zahrála v počátecké LDN 
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