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Co opravdu potře-

bujeme do nového 

roku? To, co Pán 

Ježíš vyjadřuje v 

Matoušově evange-

liu: „Hledejte nejpr-

ve Boží království a jeho spra-

vedlnost“ (Mt 6,33). A to, „co 

potřebujeme“? Tohle všechno - 

nám má být podle Kristových slov 

přidáno! A Boží království a jeho 

spravedlnost, které máme v novém 

roce hledat? To všechno se dá 

nakonec shrnout do jediného 

pojmu: opravdu nezištná a obětavá 

láska! Pochopitelně - ne slovy, ale 

skutky! Což vlastně bude onen 

„peníz“ nebo „dárek“, který jediný 

si budeme moci vzít s sebou „tam“.        

                               Váš otec Jaroslaw 

 

 

 

 

 

 
 

 

Do nového roku 

Nový rok je příležitost pro 
předsevzetí. Řada věřících si 
ovšem dává různá předsevzetí 
po každé zpovědi. Jak by to 
tedy mělo být se snahou 
polepšit se z našich hříchů? 
"Chci se polepšit a už nikdy 
nezhřešit." Tak to někteří říkávají 
na závěr zpytování svědomí ve 
zpovědnici. A asi se při tom necítí 
dobře. Vždyť musí vědět, že to 
není pravda. Příště na sobě 
najdou zase litanii hříchů. Tak 
jaké závazky, že už nikdy nez-
hřeším!? Ještě, že Pán Bůh od nás 
nežádá žádný záruční list, že už 
nikdy nezhřešíme. 
Nebeský Otec to s námi dělá jako 
dobrý mistr s učedníkem. Učeň se 
pachtí, ale udělá zmetek. Mistr 
mu to vysvětlí, ukáže, opraví a 
řekne: "Zkus to znova. Já ti věřím. 
Ty to dokážeš udělat správně." 
My těch zmetků za život ještě 
něco naděláme! Ještě, že našemu 
Mistrovi nedojde nikdy 

My těch zmetků za život něco 
naděláme! Ještě že Mistrovi 
nedojde nikdy trpělivost.  
Jaké má být dobré předsevzetí, 
aby se nám je dařilo plnit? 
1. Především má být zaměřené 
na jednu věc, ne všeobecné. 
Nepomůže umiňovat si: Chci se 
polepšit! - Musíš si přesně určit 
v čem a jak. Jako když chceš 
vyplet trávník: Nepomůže říkat: 
„vypleju plevel“, ale musíš začít 
vytrhávat jednotlivé kopřivy a 
bodláky. 
2. Musí být kladné. Ne, co dělat 
nebudeš, ale co a jak budeš 
dělat. Špatné by bylo umiňovat 
si: Skoncuji se zaspáváním. Lépe 
je kladně: V kolik hodin půjdu 
spát, v kolik hodin vstanu. 
3. Musí být zaměřeno na jednu 
věc, aby se dalo kontrolovat. 
4. Musí být proveditelné. Jeden 
muž si umiňoval: "Zahrnu svou 
ženu pozorností.“ Ale z toho jsou 
leda zlé konce. Raději si umiň, že 
se třikrát kousneš do jazyka, než 
odpovíš, když žena bude šveholit 
něco, co ti jde na nervy. 
5. Ať je rozumné a dobře 
motivované. Musí ti být zcela 
jasné, proč právě v tomto se 
chceš cvičit, proč ti to stojí za 
námahu. 
6. A nakonec: ať je radostné. 
Aby sis nehrál na mučedníka, 
když to půjde ztuha. Bez humoru 
se nezdokonalíš, leda zmrzoutíš. 
P. Ladislav Simajchl, Fatym.com 

Jaká mají být naše předsevzetí? 

Ať Vám Bůh do 
dalšího roku Vašeho 
života žehná v životě 
osobním, rodinném, 
farním, obecním i 
národním.  



Aktuality z našich farností 
 

 

Ještě k misijnímu jarmarku 
 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Ohlédnutí za adventním 
setkáním s P. Masaříkem 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PÁ 3. 1. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Počátky 16 hodin 

NE 5. 1. mše Zjevení Páně s doprovodem Collegia Chorale kostel H. Cerekev 10.30 hodin 

SO 11. 1. Tříkrálová sbírka v H. Cerekvi, Počátkách a Rynárci fara H.Cerekev  9 hodin 

NE 12. 1.  setkání s fotkami nad Národní poutí do Říma fara H. Cerekev upřesníme 

PÁ 17. 1. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka) Horní Cerekev 18 hodin 

SO 18. 1. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hodin 

ÚT 21. 1. mše svatá a vikariátní setkání Pacov 9 hodin 

SO 25. 1. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

PÁ 7. 2. Farní ples ve Veselé KD Veselá 20 hodin 

1. Matky Boží, Panny Marie Slavnost 
2. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
3. Nejsvětějšího Jména Ježíš 
5. 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 a sv. Šebestiána, mučedníků  
21. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
22. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka  
24. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
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  

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Leden z pohledu liturgie 
 

* mše se zpěvy 
Slavnost Zjevení Páně v Horní Cerekvi (neděle 5. 
ledna v 10.30 hodin) doprovodí svým zpěvem 
sbor Collegium Chorale.  
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 12. 1., v Počátkách 5. 1.  
 

 
 

Farní statistika 2019 (2018): 
 

Horní Cerekev – svatby 0(1), křty 5(10), pohřby 15(17) 
Počátky – svatby 0(1), křty 5(5), pohřby 10(14) 
Rynárec - svatby 0(1), křty 6(9), pohřby 3(7) 
 

Na 1. neděli adventní se uskutečnil tradiční Misijní 
jarmark v Horní Cerekvi. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří pomáhali s přípravami, s pečením i s 
vyráběním. Také děkujeme všem štědrým 
dárcům, kteří přispěli celkovou částkou 11 480 
Kč. Peníze byly zaslány na konto Papežských 
misijních děl (PMD), aby mohly pomoci chudým 
dětem v rozvojových zemích. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat. Budeme se těšit při dalších 
akcích PMD v nadcházejícím roce. 
                                                           Jana Dvořáková 

První neděli v prosinci se v Horní Cerekvi 
uskutečnilo již tradiční adventní setkání.  
Jako každý rok nás přivítal útulný biskupský 
sál fary, osvětlený svíčkami, ve vzduchu vůně 
kávy, čaje a cukroví a teplem sálající kachlová 
kamna. Ani jedna židlička nezůstala prázdná, 
což dokládá oblibu tohoto setkání.  
Na začátku nám zazpívala skupina SisterBand a 
pak už k nám promlouval P. Marian Petr 
Masařík z řádu karmelitánů, který přijal 
pozvání a přijel k nám z Kostelního Vydří. 
Slova o době adventní nás na chvilku zastavila 
ze shonu běžného života, povzbudila i přivedla 
k zamyšlení. 
Poděkování patří všem, kdo se o toto setkání 
starají a připravují nám příjemné, předvánoční 
odpoledne. 

M. K. 
 
 
 

V sobotu 11. 1. se bude  
konat v Horní Cerekvi  
Tříkrálová sbírka pro Charitu. 
Prosím, otevřete svá srdce  
koledníkům, kteří přicházejí 
s poselstvím lásky. Kdo chce pomoci, ať přijde v 9h 
ráno na faru v H. Cerekvi (děti i vedoucí skupin 
starší 16 let). Začátkem ledna bude sbírka probíhat 
i v dalších městech a obcích našich farností. 



Blíží se další ročník našeho farního plesu 

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky do tomboly můžete nosit do sakristií našich kostelů. 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom Vás všechny pozvali na již 19. ročník 
tradičního farního plesu. Koná se v pátek 7. února. 
Přejeme si, aby se tento ples stal nejen místem 
společného setkání, ale především místem, které 
připraví půdu k nezapomenutelnému večeru, který 
si všichni naplno užijeme. 
Proto pro Vás bude hrát skvělá kapela Legenda, 
odpočinete si u profi tanečních vystoupení, 
odnesete si výhry z tomboly (každý lístek bude opět 
výherní), deset z Vás obdrží speciální cenu z 
půlnočního slosování, na památku se vyfotíte ve 
fotokoutku, dámy si vyberou tanečníky při dámské 
volence, ohromí Vás noční překvapení a v tom 
nejlepším převezme své vedení duo DJ Dom|Bárty. 
K dispozici samozřejmě bude dostatečný výběr 
občerstvení. To vše Vám pomůže užít si skvělý 
večer. Budeme začínat ve 20:00, tak nezapomeňte 
přijít včas, aby vám nic z předešlého výčtu neuniklo. 
Cena lístku je 150 Kč. Možností, jak si jej 
zarezervovat je hned několik: - zavolejte na tel. 728 
436 818 (Lenka Marková – v čase 16-20  hodin) - 
napište někomu z pořadatelů na Facebook (Marie 
Dvořáková, Martin Havelka, Dominik Dvořák) - 
obraťte se na nás nebo na p. Jaroslawa Zygmunta 
osobně. Lístky se budou vyzvedávat a platit až na 
místě před začátkem plesu. Těšíme se na Vás! 
Za pořadatelský tým                       Marie Dvořáková 



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec a Veselá. Vydávají 1x měsíčně farnosti, zastoupené P. 

ThLic. Jaroslawem Zygmuntem a P. Jaroslavem Maxem Kašparů. Náklad: 160 ks, 1 číslo stojí 10 Kč. Archiv a fotky: 

www.cerekev.cz. Redakce J. Mazanec, mazanec@centrum.cz  775 269 206. Uzávěrka příštího čísla: 25. ledna. 
 

Zpívání s dětmi v hornocerekvickém kostele 

V Rynárci se odehrála Rybova mše a výstava betlémů 
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