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Součástí adventu je 

adventní věnec. Už 

první svíčka statečně 

vzdoruje temnotám. 

S každým týdnem 

světla přibývá, 

navzdory houstnoucí tmě! Tento 

krásný obyčej se zrodil v ústavu pro 

mládež bez domova v Hornu u 

Hamburku. Chlapci v dílně vyrobili 

kulatý dřevěný lustr a ozdobili ho 

větvičkami. V jeho světle jim hodný 

pan ředitel za dlouhých večerů 

vyprávěl a četl. Vznikla krásná 

atmosféra, v níž se rodí dobré 

nápady.  

My se opakováním tohoto zvyku 

znova ujišťujeme, že navzdory 

krátícím se dnům přibývá světla. I 

my dnes, stejně jako kluci v Hornu, 

nutně potřebujeme nejen více 

světla kolem sebe, ale i možnost 

zastavit se, zamyslet se, uslyšet 

něco, co má hodnotu, abychom 

vytvořili adventní atmosféru a 

správně naložili s časem, který nám 

před Vánocemi Bůh dává do vínku. 

V tom nám pomohou i velké vzory 

adventního očekávání, které nám 

nabízí Boží slovo: prorok Izaiáš, Jan 

Křtitel, Panna Maria a sv. Josef. Ať 

nás vedou k tomu, abychom se 

nezaměřili na nic jiného, než na 

Krista, jeho slova a vnuknutí. Když 

takto dokážeme prožít čas přípravy 

a očekávání, pak prožijeme i radost 

a pokoj narození Božího Syna.        

                               Váš otec Jaroslaw 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adventní věnec 

Je to jeden z nejsilnějších 
příběhů. Desetitisíce vojáků 
vyšly ze zákopů beze zbraní. 
Den předtím se podle rozkazů 
vraždili, ale teď společně 
zpívali, zdobili strom, slavili 
mši a hráli fotbal - navzdory 
válce. Byly Vánoce roku 1914. 
"Těch jedinečných Vánoc bych se 
nezřekl pro nic na světě," psal 
domů britský voják Bruce 
Bairnsfather. Bylo to dojemné. Ze 
zákopů vyšli vyčerpaní a špinaví 
muži, zmožení vražděním a 
strachem. A uprostřed zkázy si 
přišli na "území nikoho" 
připomenout, že jsou navzdory 
jatkám pro mocenské zájmy 
lidmi. "Vším jsme byli unavení, a 
tak jsme opustili linie a bloumali 
k Němcům. A Němci udělali totéž, 
neozbrojeni," psal voják. 
Bez ohledu na nadřízené (někdy 
dokonce proti nim) se zapojilo do 
příměří na sto tisíc hlavně 
britských a německých vojáků. 
 

Například Němci zapálili světla 
na stromcích a zpívali Tichou 
noc. To přilákalo řadu Britů. 
Vojáci měnili alkohol a cigarety a 
domluvili se, že na sebe nebudou 
střílet. Někde se sloužila 
společná mše nebo hrál fotbal. 
Událost byla výjimečná i kvůli 
nenávisti, kterou proti sobě 
státy své vojáky hnaly. Když 
myšlenku vánočního příměří 
navrhl papež, vedení armád ji 
odmítlo. Ale nakonec o něm 
rozhodl voják v zákopech. 
     "Němci, co stáli proti nám, 
byli příjemní chlapíci. Potom, co 
jsem se s nimi bavil, myslím si, 
že anglické noviny musejí 
přehánět," psal britský voják. 
Jiný zas pochopil, že trvale 
nenávidět nejde. Další příměří 
už brutalita války nepřipustila. 
Příměří z roku 1914 tak zůstalo 
jedinou větší epizodou lidskosti 
a rozumu uprostřed zvěrstva a 
šílenství.                     (dle idnes.cz) 
 

Vánoční zázrak v době války 



Aktuality z našich farností 
 

 

Poděkování za dar svobody 
 

Misijní jarmark 
 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NE 1.  12. Misijní jarmark – přede mší a po mši svaté Horní Cerekev  10.30 hodin 

NE 1. 12. adventní setkání s P. Mariánem Masaříkem sál fary H. Cerekev 15 hodin 

PÁ 6. 12. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) H.Cerekev 17 h  -  mše Počátky 17  

SO 7. 12. předvánoční návštěvy nemocných a starších všechny farnosti od 10 hodin 

ST 11. 12. akce Česko zpívá koledy s Deníkem  Horní Cerekev 18 hodin 

SO 14. 12. koncert Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby kostel Rynárec 18 hodin 

ÚT 17. 12. mše svatá a vikariátní setkání Nový Rychnov 9 hodin 

ČT 19. 12. předvánoční úklid kostela Horní Cerekev 8.30 hodin 

SO 21. 12. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-10 hodin 

SO 28. 12. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

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 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Prosinec z pohledu liturgie 
 

* rorátní mše svaté 
Budou se konat v adventu každý pátek v 18 
hodin v Horní Cerekvi. Děti ať si připraví 
lampiony, dospělí svíčky v kelímku.  
 
* adventní setkání s P. Masaříkem 
Srdečně zveme na tradiční adventní setkání. 
Koná se 1. neděli adventní 1. 12. v 15 hodin na 
faře v Horní Cerekvi. Hostem bude P. Marián 
Masařík z kláštera v Kostelním Vydří. 
 
* předvánoční zpovídání   
Pelhřimov – 8. – 11. 12., a to v neděli 14–17 hod., 
ve všední dny 7-12 a 13-17 hodin. 
Horní Cerekev – neděle 21. 12. v 15-17 hodin, 
pro všechny farnosti, k dispozici bude cizí kněz 
Počátky – středa 18. 12., v 16-17 hodin 
Rynárec – čtvrtek 19. 12., 15.45-17 hodin 
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na bohoslovce bude 8. 12.  
 

* předvánoční úklid kostela  
Ve čtvrtek 19. 12. v 8.30 začneme připravovat 
kostel v Horní Cerekvi na svátky. Bude se stavět 
betlém a uklízet. Prosím všechny farníky, kteří 
mají dostatek času a sil, o pomoc.  
 
 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
 

ÚT 24.12. – „půlnoční“:  
Veselá 20 h, Rynárec, Počátky a Žirovnice ve 22 h, Horní 
Cerekev ve 24 hodin. 
 

ST 25., ČT 26. a NE 29. 12.:  
mše budou v  časech pravidelných nedělních bohoslužeb 
 

ÚT 31. 12. – sv. Silvestr:  
Počátky a Horní Cerekev 16 h, Rynárec 17.30 h 
 

ST 1. 1. – Slavnost Panny Marie: 
Veselá 8h, Počátky 9h, Žirovnice 9.30h, H. Cerekev 10.30 

O první neděli adventní, při které se budou 
světit adventní věnce, se také bude v Horní 
Cerekvi konat již tradiční misijní jarmark. 
Proběhne na faře před a po mši svaté i před 
odpoledním adventním setkáním. Výtěžek 
bude zaslán na Papežské misijní dílo na pomoc 
chudým dětem, Všem dárcům děkujeme.  



Jsem vděčná za pouť ke svaté Anežce do Říma 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naše cesta začala v sobotu 9. 11. v Horní Cerekvi. 
S otcem Jaroslawem jsme odjeli do Třeště, kde 
přistoupili poutníci s otcem Damiánem. 
V neděli jsme přijeli do Assisi, města sv. Františka 
a sv. Kláry. Zde jsme den strávili prohlídkou 
města a slavením mše svaté. Pozdě odpoledne 
jsme cestovali do Říma, kde jsme se za vydatného 
deště ubytovali na okraji města a unaveni usnuli. 
V pondělí ráno jsme metrem odjeli do centra. 
Stále pršelo, ale nic to nevadilo naší dobré náladě. 
Po 13. hodině jsme již stáli v kilometrové frontě 
na bezpečnostní kontrolu a pak vstoupili do 
baziliky Santa Maria Maggiore. Tam mší začala 
Národní pouť k 30. výročí svatořečení Anežky. 
   V úterý jsme pokračovali ve slavení mší svatou v 
bazilice sv. Petra. Už vstup do ní byl posvátný. 
Byla tam úžasná atmosféra. Po mši jsme se modlili 
ke sv. Václavu a zpívali chorál. Biskupové 
sestoupili ke hrobu sv. Cyrila a celá bazilika 
zpívala ke sv. Anežce a naši hymnu. Byl to silný 
zážitek být na těch místech s tolika lidmi, a vidět 
jejich nadšení a radost. Cítila jsem obrovskou 
radost a vděčnost Pánu, že jsem tam mohla být. 

Ve středu nás čekala audience s papežem 
Františkem. Od rána jsme čekali na náměstí sv. 
Petra. Déšť opět nikomu nevadil a už v 9 hodin 
bylo náměstí plné. Potom za radostného jásotu a 
tleskání Svatý otec nasedl do papamobilu, přibral 
několik českých dětí s vlaječkami a projížděl 
náměstí. Měla jsem štěstí, že projížděl v těsné 
blízkosti a žehnal nám. Jsem za to vděčná. Naši 
biskupové mu předali dar - Korunu sv. Anežky. I 
zde jsme zazpívali k sv. Václavu a českou i 
slovenskou hymnu. Poté jsme spolu se 150 
kněžími a biskupy pouť zakončili v bazilice sv. 
Jana v Lateránu, mše zakončilo slavné Te Deum. 
   Čtvrtek byl oddechový, byl přípravou na cestu 
domů. Navštívili jsme další chrámy a památky v 
Římě a cestou zpět i starobylé Orvieto v Umbrii. 
  Jsem moc ráda, že jsem se mohla pouti zúčastnit, 
svou obětí s tím spojenou a svými modlitbami 
vyprošovat víru a svobodu pro naši vlast. Moc 
děkuji otcům Jaroslawovi a Damiánovi za skvělý 
nejen duchovní doprovod. Dík patří i průvodkyni 
Janě a všem spoluúčastníkům. Díky moc! 
(snímky pokračují i na str. 4)  Hana Valková, Bělá 
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 Připomínka konce totality v Žirovnici a Veselé 
 

Dvacetičlenný chrámový sbor pod vedením regenschori Moniky 
Dvořákové a mistra Bárty z Národního divadla v Praze doprovodil 
Vzpomínkové rekviem v kostele sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici v 
neděli 17. listopadu. 
 

V neděli 17. listopadu, při 
vycházení z veselského kostela, 
málokomu zůstaly oči suché. 
Proč? Už když zazněla první píseň 
na úvod, bylo jednoznačné, že tato 
nedělní mše přinese o trošku víc 
do našich srdcí. Výběr písní i 
kázání Dr. Maxe Kašparů byly 
opravdu výstižné a nečekané. 
Obojí nám připomnělo události 
17. listopadu 1989. Dík patří 
Honzovi, Terezce, Aničce a Janičce 
za zpěv a hudební doprovod.    
   S heslem „Pravda a láska musí 
zvítězit nad lží a nenávistí“ 
             Jana Heřmánková, Veselá 
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