
 

Ze života 
našich 
farností 
 

Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá  únor 2019 
  

 
  

 

 
 Při svátku Uvedení 

Páně do chrámu 

(„hromnice“) se svě-

tí svíce. Svíce je 

symbolem lidského 

života. Jak začne 

svítit, začne jí ubýt-

vat. To platí i o našem životě. Ode 

dne, kdy jsme jej dostali, se počet 

našich dní zmenšuje. Naposledy 

zvonily zvony při loučení s blízkými. 

Myslel si někdo z nich, že se 

nedožije dneška? Ne, myslel si, že 

má život před sebou. Ale Bůh 

rozhodl jinak. A proto dnes, když 

držím svíčku v ruce, mám se 

zamyslet, co udělat, abych tu 

zbývající část života dobře využil, 

abych nemusel ničeho litovat.  

Svíce je i symbolem křesťanství. 

Kristus řekl: „Já jsem světlo,“ a 

„vy jste světlo světa.“ Tak 

pojmenoval náš úkol: být světlem 

v tmavé místnosti. Nevěřící by se 

měli radovat při pohledu na 

křesťana, který je světlem. Náš 

příklad, odhodlaný postoj, životní 

moudrost a odvaha při pro-

sazování pravdy mají být světlem 

světa. Je to tak?  Jsme světlem, za 

které jsou jiní vděční, nebo 

nejsme vidět? Prosme naši Matku 

za dobré využití života, který nám 

zbývá, za ochotu k oběti, za silnou 

a živou víru až do smrti.                    
                               Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Svíce jako symbol 

V únoru je výročí zjevení Panny 
Marie v Lurdech. Následující pří-
běh je z knihy Lurdy patří Marii.  
Mezi francouzskými poutníky, 
kteří přišli po II. světové válce 
do Lurd, byl i mladý kněz otec 
Olivier. Za války ho odvlekli do 
koncentráku v Německu, kde 
těžce onemocněl se srdcem. 
   V tu dobu před bazilikou 
procházela skupina německých 
poutníků. Šli za zpěvu chorálu. V 
otci Olivierovi vzplanul hněv, 
když slyšel němčinu… Ale ovládl 
se. Přišel se přece modlit, ne 
nenávidět. Potlačil své rozrušení. 
Ale náhle sebou trhnul.  
   Před ním totiž klečel, jakoby 
přitlačen obrovskou tíhou, muž, 
který byl v koncentráku šéfem 
tzv. „kněžského bloku“. Z jeho rtů 
se vznášela modlitba „Svatá 
Maria, Matko Boží, pros za nás 

tzv. „kněžského bloku“. Z jeho rtů 
se nesla modlitba „Svatá Maria, 
Matko Boží, pros za nás hříšné…” 
Otec Olivier se zarazil: Jak mohl 
utéct před lidskou spravedlností?  
   Rozhlas oznamoval poutníkům, 
ať se vrátí do baziliky. Klečící muž 
ale jakoby povel neslyšel. Zůstal s 
hlavou hluboko v dlaních. Ani otec 
Olivier se nehnul z místa. Po delší 
době klečící muž s námahou vstal. 
Teď byl od stojícího kněze na tři 
kroky. Pozdvihl oči, poznal tvář 
svého bývalého vězně, zbledl a 
pak tiše dodal: „Pojďme na policii! 
Spravedlnost si to žádá. Nemohu 
se déle skrývat!” 
   Kněz těžce oddychoval. Přesto 
řekl: „Nechcete se osvobodit od 
duševních útrap? Rozumím 
natolik německy, abych vás 
vyzpovídal.“ Němec se rozechvěl 
dojetím, kněz byl naopak 
najednou tak klidný, že se zdálo, 
že jeho tvář osvěcuje Boží pokoj. 
   „A co pak?” zeptal se vyděšeně 
muž kněze. „Můžete přejít do 
Španělska, hranice jsou nedaleko. 
Anebo se můžete vydat do rukou 
spravedlnosti sám. Já jsem 
pověřen jen Boží spravedlivostí.”  
   Vydali se k bazilice. Zdálo se, že 
Němec nemá sílu jít. Kněz ho 
podepřel, ukázal na baziliku a 
řekl: „Pojďme, bratře.” 
   Královno pokoje, tys odpus-
tila i těm, co ukřižovali tvého 
Syna. Nauč nás velkodušně 
odpouštět všechny urážky, i ty, 
které ranily přímo do srdce. 

Zázračné setkání v Lurdech 



Aktuality z našich farností 
 

Svátost pomazání nemocných 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

PÁ 1. 2. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby):  Počátky  - 16 hod., Horní Cerekev  -17 hodin 

SO 2. 2. mše na svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice) Horní Cerekev 18 hodin 

PÁ 8. 2. Farní ples KD Veselá 20 hodin 

SO 9. 2.   návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

PÁ 15. 2. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) Horní Cerekev 18 hodin 

SO 23. 2.  setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

SO 23. 2. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30  hod. 

    

Dne 11. února si připomínáme památku Panny 
Marie Lurdské a zároveň je to Světový den 
nemocných.  
   Proto se při bohoslužbách v úterý 12. 2. v Horní 
Cerekvi v 18 hodin, ve středu 13. 2. v Počátkách v 
17 hodin a ve čtvrtek 14. 2. v Rynárci v 15.15 hodin 
bude hromadně udělovat svátost nemocných.  
   K této svátosti může přistoupit každý, kdo je 
nemocný, a také každý, kdo překročil 60. rok života. 
Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti.  
   Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o 
přijetí svátosti nemocných předtím přistoupili ke 
svátosti smíření.  
   Není přece správné, když někdo přijímá Krista 
skrze pomazání, a zároveň nejde ke stolu Páně. Ať 
slavení svátosti nemocných vede ke skutečné 
obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka. 

otec Jaroslaw 

2. Uvedení Páně do chrámu - svátek 
3.  Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
5. Sv. Agáty, panny a mučednice  
6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
8. Sv. Jeronýma Emilianiho, Sv. Josefíny Bakhity,  
10. Sv. Scholastiky, panny  
11.  Panny Marie Lurdské  
17.  Sv. Alexia a druhů, řeholníků  
21.  Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
22. Stolce svatého Petra, apoštola - svátek 
23.  Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Únor z pohledu liturgie 
 

Co se podařilo udělat pro misie? 
 

* katecheze pro dospělé pokračuje 
Cyklus pokračuje v úterý 19.2. v Horní Cerekvi 
(18 h mše, 19 h katecheze na faře), ve středu 20. 
2. v Počátkách (17 h mše, 18 katecheze na faře) a 
ve čtvrtek 21. 2. v Rynárci (15.15 h mše, 16 h 
katecheze na bývalé faře). 
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 17. 2 (v Počátkách 3. 2.), 
na Svatopetrský haléř 24. 2.  
 

* 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. Kdo ještě má 
něco do tomboly, může se domluvit v sakristii. 
 
 
______________________________________________________ 

   Chtěla bych vás informovat o akcích pro misie, 
které se konaly v našich farnostech. V sobotu 24. 
listopadu se v Horní Cerekvi konal 1. ročník Běhu 
pro misie. Tato novinka spočívala v tom, že se sešli 
lidi, kteří fandí misiím a pohybu a společně si 
zaběhali (běžců bylo šest) anebo se prošli (těch bylo 
podstatně víc, asi 30). Platilo se startovné, což byl 
právě příspěvek pro misie. Na akci jsme pro misie 
vybrali 3 500 Kč. Po skončení běhu jsme se sešli na 
faře na malé občerstvení. První ročník měl úspěch, 
a tak chceme letos pokračovat. Nechcete se přidat? 
   Další akcí byl již tradiční Misijní jarmark v Horní 
Cerekvi. Na 1. neděli adventní jsme na faře nabízeli 
výrobky a upečené dobroty za dobrovolný 
příspěvek. Při této akci jsme vybrali 10 210 Kč.  
   A poslední akcí byl Misijní koláč ve Veselé, kde 
paní Valková nabízela buchty a perníčky také za 
dobrovolný příspěvek. Příspěvek činil 4 000 Kč. 
   Chci poděkovat všem dárcům, kteří přispěli, a 
také všem, bez kterých by to nešlo – všem, kdo 
přispívají nápady, výrobky, pečením, organizací, 
prodáváním....všem, kdo věnují svůj čas tomu, aby 
druhým pomáhali. Moc si toho vážíme. Peníze byly 
zaslány na konto Papežského misijního díla (PMD) 
na pomoc chudým dětem v rozvojových zemích. 

za Misijní klubko Jana Dvořáková 



 
 

 

 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 

Osud církve? Malé komunity, maják pro druhé 
 

Jednou ze zásadních knih desetiletí je Benediktova 
cesta amerického publicisty Roda Drehera. Popisuje 
příčiny úpadku naší civilizace, ale také věří, že přijde 
nová obroda a že křesťané budou solí země. Autor 
při nedávné návštěvě Česka sdělil mimo jiné toto: 
 
   Západ je morálně a nábožensky ve stejném úpadku 
a rozpadu, jako byla na svém konci Západořímská říše. 
Všichni křesťané by o sobě měli přemýšlet jako 
benediktinští mniši, kteří se objevili v 6. století na 
troskách Říma a začali budovat něco nového. My, 
obyčejní křesťané nejsme povoláni do klášterů, ale 
musíme žít svou víru disciplinovaněji, abychom 
vytvořili odolnější rodiny, farnosti a komunity, které 
dokážou zachovat si víru v obtížné době před námi.  
   Naše civilizace se rozpadá, protože opustila své 
tradice, které ji držely pohromadě, a lidé, kteří chtějí 
žít podle starých zvyků, by se měli soustředit na 
budování komunit založených na ctnostech. 
Potřebujeme nové lidi, jako byl zakladatel 
benediktinského řádu Benedikt z Nursie, kteří jsou 
schopní číst znamení doby a reagovat na ně moudře, 
kreativně a radikálně. Potřebujeme slovy papeže 
Benedikta XVI. „kreativní menšiny“, jež dokážou čelit 
krizi naší civilizace. Abych použil biblickou analogii, už 
dlouho hodně pršelo, a proto je pro nás nejvyšší čas 
začít stavět archy, jako byla ta Noemova. Jinak 
utoneme. 

kreativně a radikálně. Potřebujeme „tvůrčí 
menšiny“, jež dokážou čelit krizi naší civilizace. 
Abych použil biblickou analogii, už dlouho hodně 
pršelo, a proto je pro nás nejvyšší čas začít stavět 
archy, jako byla ta Noemova. Jinak utoneme. 
  Procházíme totiž obdobím, kdy je narušováno vše, 
co lidé potřebovali k dobrému životu. Víra v Boha 
coby zdroj smyslu a stability upadá. Manželství na 
celý život? Manželství a stabilní vztah se v USA 
stávají „luxusem“ pro vyšší střední třídu. Mezi lidmi 
z nižších vrstev přirozená rodina zkolabovala. Může 
za to hlavně radikální individualismus a snaha za 
každou cenu si užívat života. Společenství přátel? 
Američané vykazují rekordní míru osamělosti a 
depresí. Stabilní, smysluplná práce? Kariérní 
stabilita zmizela a stále méně lidí může doufat, že 
bude mít práci, která je uspokojí. 
   Nelze čekat od politiků, že nás zachrání. Musíme 
posilovat náboženské vazby a vytvořit silnější rodiny 
i menší komunity, jež nám pomohou přetrvat 
obtížnou dobu před námi. Můj táta se narodil na 
venkově za Velké krize ve 30. letech 20. století, v 
době obrovské chudoby. Jeho rodina měla málo, ale 
náboženství, sousedé a schopnost postarat se o 
sebe jim umožnili tu dobu přestát. Jenže my jsme 
teď tak bohatí, že jsme na to zapomněli. Musíme to 
opět nalézt, jinak dobu zkoušek nezvládneme. 
   Naděje existuje. Podle Benedikta XVI. bude církev 
„malým stádem věřících“ a majákem pro druhé, a 
„odpovědí, kterou lidé vždy skrytě hledali“. To je 
jeden z důvodů, proč chovám navzdory různým 
skandálům církve naději. Protože i v naší kultuře je 
hlad po transcendenci. Dnešní lidé o ni usilují skrze 
drogy, radikální politiky a různé falešné bůžky. A 
skutečný Bůh je tady s námi, a čeká, až ho objevíme. 

(rozhovor s R. Dreherem, R. Joch – Lidové noviny) 

*Pelhřimov, 31. 1., film o donu Boskovi 
Středisko volného času síť promítá 31. ledna v 19 
hodin na faře životopisný film o Janu Boskovi – ten 
začal jako kněz v italském Turíně pomáhat  
chlapcům z nejchudších rodin, kteří se  
často živili krádežemi. Na jeho odkazu  
pak vznikli salesiáni.  
 
*Ktiš, 8.- 10. 2., Restart Enter junior 
Nejen ten, kdo byl loni na EnterJunioru, se může 
přihlásit na letošní Restart, který se koná v Diecézním 
centru mládeže na Ktiši. Co s sebou? Bibli,  
spacák, přezůvky, atd. Přihlášky do 3. února. 
 
 

*Milevsko, 15. 2., přednáška o P. Toufarovi 
U příležitosti výročí mučednické smrti P. Josefa 
Toufara (25. 2. 1950) se koná 15. února v 18.30 
v Latinské škole milevského kláštera přednáška. 
Hostem je Miloš Doležal, autor ucelené biografické 
knihy o P. Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít 
měli.   
 
* Veselí nad Lužnicí, 22.- 23. 2, ministrantský turnaj 
Už šestý diecézní ministrantský florbalový turnaj se 
koná ve Veselí nad Lužnicí. Sraz v pátek v 17.30 na 
faře, večeře z vlastních zásob a zážitkový program. 
V sobotu pak proběhne turnaj v hale ZŠ Blatská, konec 
se předpokládá kolem 16 hodin.  
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Tříkrálová sbírka potvrdila štědrost v našich farnostech 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Letos jsme se při vánočních 
benefičních koncertech zaměřili na 
mezinárodní organizaci Mary's 
Meals. Mary’s Meals dnes sytí více 
než 1.361.000 dětí ve školách v 17 
nejchudších zemích světa. Celkem 
jsme měli 3 koncerty: Rynárec, Horní 
Cerekev a Chvojnov (z něj jsou 
snímky vlevo). A díky všem, kteří jste 
si nás přišli poslechnout a přispět na 
dobrou věc, víme, že to, co děláme, 
má smysl! Poslali jsme této 
organizaci krásných 21 000 Kč! 
Celkem jsme za tři roky benefičních 
koncertů vybrali 88 000 Kč. 
Děkujeme, že nás podporujete, ale 
především děkujeme, že Vám není 
lhostejný život lidí, kteří pomoc 
potřebují.           z Facebooku kapely 

Kapela SisterBand bilancuje své benefiční koncerty 

Oblastní charita Pelhřimov vybrala letos 
celkem 812 tisíc Kč. Velký výnos byl i 
v místech, kde se zapojili naši farníci: 
Horní Cerekev   34 636 Kč 
Počátky   24 142 Kč 
Rynárec   22 344 Kč 
Zajíčkov a Radňov    9 222 Kč 
Žirovnice   20 105 Kč. 

mailto:mazanec@centrum.cz

