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 Jeden hospodář si 

nechával každý 

týden upéct pět 

bochníků chleba. 

Lidem to bylo divné, 

a tak jeden z nich 

našel odvahu a ptal 

se ho, proč zrovna pět bochníků. On 

řekl: „Jeden mám pro sebe, druhý 

dám za dveře, třetí vrátím a čtvrtý 

a pátý půjčím.“ „Tomu tedy moc 

nerozumím.“ řekl tazatel. Hospodář 

vysvětlil: „Jeden mám pro mě a 

manželku. Druhý dávám chudým –

ten dávám za dveře. Třetím splácím 

dluh rodičům, kteří mne vychovali. 

A čtvrtý a pátý dávám svým dětem, 

a věřím, že je to půjčka, která se mi 

ve stáří vrátí a děti se o mne pak 

postarají.“…  

Děkujeme za letošní úrodu! Za to, 

co jsme získali skrze Boží milost a 

požehnání, skrze přízeň a dary 

přírody, zvláště dary země, a skrze 

práci lidských rukou. Sklizeň je 

výsledek harmonické spolupráce a 

vztahu této trojice: Bůh, země, 

člověk! Nikdo tu nepůsobí sám, ale 

každý přispívá, aby vznikla úroda.  

Buďme těmi, kteří jsou si vědomi, 

že od Boha dostali vše - život i 

prostředky k naplněnému životu a 

ke splnění svého úkolu na zemi: 

chránit a zabezpečovat život 

druhých. Abychom všichni mohli 

prožívat to, že jsme děti jednoho 

nebeského Otce, sestry a bratři.                       

                               Váš otec Jaroslaw 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Děkujeme za úrodu 

30. výročí svatořečení sv. 
Anežky si připomeňme její 
korespondencí se svatou 
Klárou, která naši světici 
inspirovala k řeholnímu životu. 
Anežčiny dopisy Kláře se bohužel 
nedochovaly. Ale samotné dopisy 
sv. Kláry dokládají obrovskou víru 
obou žen, skutečné duchovní elity 
tehdejší Evropy před 800 lety.  
   Velmi se raduji a plesám v Pánu, 
když slyším zvěsti o Vašem 
bezúhonném životě, které se 
nedostaly jen ke mně, nýbrž se 
šíří snad po celém světě. (…) 
ačkoli jste nade všechny ženy 
mohla užívat cti a slávy tohoto 
světa jako manželka vznešeného 
císaře, jak by se slušelo na vaši i 
jeho velikost, tím vším jste z celé 
duše opovrhla a z celého srdce 
zvolila svatou chudobu a život v 
přísné kajícnosti. (…)Jsem pevně  

přesvědčena, že je Vám známo, 
že království nebeské jen 
chudým od Pána jest slibováno a 
dáváno, poněvadž když se časná 
věc miluje, ztrácí se užitek lásky 
a nelze sloužiti Bohu i mamoně.    
   (…) Co už držíš, drž pevně! Co 
konáš, konej vytrvale a nikdy 
neopouštěj, ale klidně, radostně 
a hbitě jdi po cestě k velké 
blaženosti v tichém následování. 
(…) Kdyby Ti někdo říkal nebo 
namlouval něco jiného, co by 
odporovalo Tvé dokonalosti a 
povolání Božímu, i kdybys mu 
byla povinna úctou, nenásleduj 
jeho rad, ale objímej chudičkého 
Krista jako chudá panna. Ponoř 
svou mysl do zrcadla věčnosti.  
   (…) Do tohoto zrcadla se denně 
dívej, královno a snoubenko 
Ježíše Krista, v něm ustavičně 
pozoruj svou tvář, viz v tom 
zrcadle chudobu toho, jenž leží v 
jeslích. Ve středu zrcadla viz 
pokoru a chudobu, nesčíslné 
práce a námahy, jež vytrpěl, aby 
vykoupil lidstvo. Na konci 
zrcadla pak s úžasem pohleď na 
nevýslovnou lásku, s níž se 
rozhodl trpět na dřevě kříže a 
zemřít nejpotupnější smrtí. Toto 
zrcadlo, zavěšené na dřevě kříže, 
napomínalo kolemjdoucí: „Vy 
všichni, kteří jdete okolo, 
pozorujte a vizte, je-li bolest 
jako bolest moje!“(…) Kéž tedy, 
královno nebeského Krále, 
vzplaneš tímto žárem lásky! 

Sv. Anežka se vzdala cti a slávy 



Aktuality z našich farností 
 

 

Manželé Marie a František Jedličkovi přednášeli o 
své cestě po Spojených státech.  
 

Za sv. Anežkou do Říma i Prahy 
 

Poděkování za dar svobody 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÁ 4. 10. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby) H. Cerekev 17 hod, Po  čátky 17.30 

NE 6. 10. beseda o pouti do Compostely, otec Jaroslaw  fara Horní Cerekev 15 hod. 

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

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

SO 19. 10. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hod. 

SO 19. 10. Mariánská družina se sestrou Romanou fara Horní Cerekev 10-11.30 h. 

SO 26. 10. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hod. 

ÚT 29. 10. vikariátní setkání – začíná mší svatou  kostel H. Cerekev 9 hodin 

 
 
 
 

Kalendárium – chystané akce 

 

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, učitelky církve 
2. Svatých andělů strážných 
4. Sv. Františka z Assisi 
7. Panny Marie Růžencové 
9. Sv. Dionýsia, biskupa, Sv. Jana Leonardiho, kněze 
11. Sv. Jana XXIII., papeže 
14. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka  
15. Sv. Terezie od Ježíše, učitelky církve 
16. Sv. Hedviky, Sv. Markéty Marie Alacoque 
17. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
18. Sv. Lukáše, evangelisty, svátek 
19.  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, 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, svátek 
31. Sv. Wolfganga, biskupa 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 
 

* přednáška o pouti do Compostely 
O své zážitky z dalšího dílu pěší poutě do 
španělské Compostely se podělí P. Jaroslaw 
Zygmunt, a to v neděli 6. října v 15 hodin na 
faře v Horní Cerekvi. Pro radostnější zážitek 
můžete přinést něco na občerstvení.  
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírky na opravy budou 6. 10. v Počátkách, 
v ostatních farnostech 13. 10. Sbírka na misie 
bude 20. 10.  
 

U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky a 
svobody v naší zemi se koná Národní pouť do 
Říma. Kdo nechce jet do Říma, může se zúčastnit 
slavnostní bohoslužby ve svatovítské katedrále. 
Ta se koná 16. 11. a její součástí budou přímluvy 
k Panně Marii, sv. Anežce a národním patronům 
za návrat naší země a celé Evropy ke kořenům, 
k Ježíši Kristu, Cestě, Pravdě a Životu. 

Vzpomínkové rekviem za žirovnické oběti obou 
totalitních režimů a poděkování za dar svobody 
se v Žirovnici koná přímo v den výročí 
listopadových událostí – v neděli 17. listopadu 
v 9.30. Liturgii v kostele doprovodí chrámový 
sbor, který zazpívá i písně známé z listopadu 89 
(Modlitba pro Martu, Jednou budem dál…). 



 

Počátečtí drží novou tradici: nedělní kafe 
 

Názor laika: Jak se připravit na odluku od státu? 

Účastníci nedělní mše svaté v Počátkách (9 
hodin) se mohou každou první neděli těšit na 
příjemnou událost. Po příchodu ze mše totiž 
všem zájemcům otevřou dveře hotelu Modrá 
hvězda jeho majitelé, manželé Kateřina a David 
Reidovi, a všechny přítomné zdarma hostí 
v kavárně – ať už kávou, pivem, zákusky nebo 
zmrzlinou. Hosté se samozřejmě nenechají 
zahanbit a příchozí ženy pohoštění doplňují 
svými zákusky z domova. Kdo chce, může 
finančně přispět do přistaveného talíře. Výtěžek 
pak putuje do kostelní kasičky.                         (hm) 
 

 
Postupně bude naše církev čím dál víc závislá 
na tom, co si sama „vydělá“ a sežene. Klesne 
příspěvek od státu na provozní náklady 
(převážně mzdy). Některé farnosti budou mít 
majetek, ale zase budou mít méně věřících, 
takže mezi nimi bude muset být solidarita.  
   Každopádně celkový majetek farností i diecéze 
a zisky převážně z nájmů nepokryjí ani samotné 
platy duchovních. Pokud chceme chodit 
pravidelně na mši a dostávat to, co křesťan k 
duchovnímu životu potřebuje, budeme muset své 
kněze víc podpořit. (Dojde i k reformě správy 
farností – článek o ní od otce biskupa Vlastimila 
jsme ve zpravodaji četli už na jaře).  
   Nedělní sbírky náklady (mzda kněze, opravy 
kostela a fary, energie atd.) nedokryjí. Připravme 
se proto i na to, že při nich budeme muset 
přispívat o něco víc než teď. Odhadem by měl 

ekonomicky aktivní návštěvník nedělní bohoslužby 
týdně přispět nejméně 100 korunami. I s ohledem 
na to, že většinu lidí v kostele tvoří důchodci a další 
část děti - po nich takové peníze chtít nemůžeme.  
    Je třeba vzít v potaz růst cen po roce 1989 a 
nedávat dvacetikorunu jako před 30 lety. Inspirací 
mohou být příklady některých farníků odjinud, 
kteří za rodinu posílají na účet farnosti 1000 Kč 
měsíčně nebo procento z platu – výhodou je 
možnost si dar odepsat z daňového základu. 
   Generální vikář naší diecéze David Henzl k tomu 
říká: „Je třeba se vrátit k základům duchovního 
života křesťana, který nastínil sám Kristus 
(modlitba, půst, almužna, která je vrcholem 
předešlého úsilí). Prakticky to znamená, že když 
si křesťan odřekne páteční oběd a ušetřenou 
stokorunu vloží do nedělní sbírky, pak by to 
bylo požehnané a velice by to pomohlo v 
počáteční fázi, kdy se církev staví na vlastní nohy v 
hospodaření. Bylo by to i viditelné znamení pro ty, 
kteří ještě nevěří, že nás Kristus sjednocuje.“ 
   Peníze jsou důležité, ale klíčové bude i to, 
abychom svou farnost ještě víc „vzali za svou“. 
Bude to obnášet větší zapojení laiků do chodu 
farnosti, aniž by došlo ke snižování autority 
duchovního. Budeme se muset soustředit na to 
podstatné, abychom se vzájemně povzbudili, 
podrželi církev v  nelehké době a pokusili se předat 
víru naším dětem.                                     Jan Mazanec 
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Fotbalový turnaj oživil dívčí tým. Domácí skončili třetí    
 

 
 
 Tradiční Farní fotbalový turnaj se uskutečnil 

netradičně v září. Další zvláštností bylo, že se 
do něj poprvé v historii přihlásil dívčí tým, což 
nás velice potěšilo. Celkem se přihlásilo 10 
týmů, v mladší kategorii tři a ve starší sedm.  
   Mladší kategorie měla tu výhodu, že si pohár 
odvezl každý tým. Finále rozhodl penaltový 
rozstřel, ve kterém byl úspěšnější tým Trefa–
Třešť. Pořadí bylo následující:  
   1.Trefa-Třešť, 2. FK Bělá , 3. Pelhřimov.  
   Ve starší kategorii se v boji o třetí místo utkal 
domácí tým VEDLE s týmem Persy výlet. Zápas 
skončil vítězně pro domácí.  O vítězství ve finále 
bojovaly týmy Orel Třešť a Malinovi svěřenci. V 
napínavém penaltovém rozstřelu si nakonec lépe 
vedli Malinovi svěřenci. Pořadí bylo následující: 
   1.Malinovi svěřenci, 2. Orel Třešť, 3. VEDLE  
 

   Každý tým dostal cenu od sponzora IBK, dále 
byla předána cena starosty města Horní Cerekev 
pana Milana Kunsta, kterou získal dívčí tým Tým 
vítězkyň za odvahu a obdivuhodný výkon. Cena 
pro nejlepšího střelce, kterou věnoval pan farář 
Jaroslav Zygmunt, byla předána Martinovi 
Bradovi z týmu Persy výlet.  
   Děkuji hlavně panu faráři Jaroslavu Zygmuntovi 
a farnosti, městu Horní Cerekev, sponzorům a 
pomocníkům. Dále děkuji všem hráčům, protože 
bez nich by turnaj neproběhl. Věřím, že se akce 
všem líbila a pokud to bude možné, těším se příští 
rok opět na hřišti.                            Martin Havelka 
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