
 

Ze života 
našich 
farností 
 

Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá  únor 2020 
  

 
  

 

 
 Tento měsíc vzpo-

mínáme Pannu 

Marii Lurdskou. 

Dekujeme ji za 

pomoc a ochranu. 

Svěřujeme ji všechny 

nemocné a prosíme o potřebné 

zdraví podle Boži vůle. Vám všem 

farníkům připomínám a prosím, 

pokud znáte někoho, kdo by chtěl 

přijmout svatost nemocných, 

neváhejte a hned mne informujte. 

Jde o náš život - ne jen současný, 

ale především věcný.  

    Přeji Vám krásný měsíc s Matkou 

Boží, s naší matkou, která ví, co je 

nám potřeba. 

                               Váš otec Jaroslaw 

 

.  

 
 

 

Svátost nemocných 

 Ježíšova slova: „Pojďte ke 
mně, všichni, kdo se lopotíte a 
jste obtíženi, a já vás ob-
čerstvím“ odhalují tajemnou 
cestu milosti, jež se ukazuje 
prostým lidem a nabízí posilu 
unaveným a vyčerpaným.  
   Tato slova vyjadřují solidaritu 
Syna člověka, Ježíše Krista, se 
zarmouceným a trpícím lidstvem. 
Kolik lidí trpí na těle i na duchu! 
Slovy „pojďte ke mně“ volá 
všechny, aby přišli k němu, a 
slibuje jim úlevu a osvěžení.  
   Když je Ježíš vyslovuje, má před 
očima lidi, s nimiž se každý den 
setkává na ulicích Galileje; mnozí 
jsou lidé prostí, chudí, nemocní a 
postavení na okraj vinou tíhy 
zákona a nespravedlivého 
sociálního systému… Tito lidé 
stále chodili za ním, aby 
naslouchali jeho slovu – slovu 
dávajícímu naději.  
   Ježíš se obrací se svým 
pozváním i na chudé, kteří vědí, 
že jsou úplně závislí na Bohu. Byli 
zraněni těžkou zkouškou a 
potřebují uzdravení. Tomu, kdo 
prožívá úzkost ze své vlastní 
zranitelnosti, bolesti a slabosti, 
Ježíš Kristus nenakládá zákony, 
ale nabízí mu milosrdenství, to 
znamená svou osobní útěchu. 
Ježíš hledí na zraněné lidstvo. Má 
oči, které vidí, které si všímají, 
protože hledí do hloubky a 
nejsou lhostejné, ale zastavují se 
a pohlížejí na celého člověka. 

   Proč Ježíš chová tyto city? 
Protože sám se stal slabým, 
zakoušel utrpení a pak dostával 
posilu od Otce. Jen ten, kdo 
osobně prožil tuto zkušenost, 
dokáže být pro druhé útěchou.  
   Utrpení má různé podoby: 
chronické nemoci, psychické 
choroby, onemocnění, která 
potřebují rehabilitaci nebo 
paliativní léčbu, různá postižení, 
dětské a stařecké nemoci… Při 
nemoci cítí člověk, že je 
ohrožená jeho fyzická integrita, 
ale i jeho vztahová, rozumová, 
citová a duchovní stránka. Proto 
očekává podporu, povzbuzení a 
pozornost… zkrátka lásku. 
   Drazí nemocní bratři a sestry, 
nemoc vás zvláštním způsobem 
staví mezi ty, kdo „se lopotí a 
jsou obtíženi“, a tak přitahují 
pohled Ježíšova srdce. Z něho 
přichází světlo pro vaše temné 
chvilky a naděje ve vaší 
sklíčenosti. V něm totiž najdete 
sílu překonat nepokoj a otázky, 
jež ve vás vyvstávají při této 
„noci“ těla a ducha.  
   Kristus nám sice nedal žádné 
recepty, ale svým utrpením, 
smrtí a zmrtvýchvstáním nás 
osvobozuje od útlaku zla. V této 
situaci potřebujete místo, kde 
byste se mohli posílit. Církev 
chce stále více být „hostincem“ 
milosrdného Samaritána, 
domem, kde můžete nacházet 
jeho milost. 

Papež hovoří k nemocným 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

Výnosy z Tříkrálové sbírky 
 

Ještě je možné koupit 
lístky na Farní ples 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

PÁ 7. 2. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev 17 hod,  Počátky 16 

PÁ 7. 2. Farní ples ve Veselé (19. ročník) KD Veselá  20 hodin 

SO 8. 2. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hodin 

ÚT 18.- ČT 20.2. pomazání nemocných - H. Cerekev 18. 2. v 18h, Počátky  19. 2. v 17 h, Rynárec  20.2. v 15.15 

PÁ 21. 2. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka) Horní Cerekev 18 hodin 

SO 22. 2. poděkování za 80 let života P. Jana Poula Počátky–mše a poho štění 11 h. 

ÚT 25. 2. mše svatá a vikariátní setkání Kamenice nad Lipou 9 hodin 

SO 29. 2. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

SO 29. 2. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

2.  Uvedení Páně do chrámu, svátek 
3. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  
Sv. Ansgara, biskupa  
5. Sv. Agáty, panny a mučednice, památka 
6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, památka 
8. Sv. Jeronýma Emilianiho  
Sv. Josefíny Bakhity, panny  
10. Sv. Scholastiky, panny, památka 
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, památka 
26. Popeleční středa 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Únor z pohledu liturgie 
 

* pomazání nemocných 
Památka Panny Marie Lurdské je i Světovým 
dnem nemocných, proto se při bohoslužbách 
(18.2. v Horní Cerekvi v 18.00, 19.2. v Počátkách 
v 17.00 a 20.2. v Rynárci v 15.15) bude 
hromadně udělovat svátost pomazání 
nemocných. K ní může přistoupit ten, kdo je 
nemocný či překročil 60. rok života. Zveme 
všechny k přijetí svátosti. Také usilovně prosím, 
aby všichni zájemci přistoupili ke svátosti 
smíření. Není správné, když někdo přijímá Krista 
skrze pomazání a zároveň nejde ke stolu Páně.  
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 16. 2., v Počátkách 2. 2., 
na Svatopetrský haléř 23. 2.  
 
 

* životní jubileum 
Děkovná mše za 80 let života P. Jana Poula se 
koná v sobotu 22. února v 11 hodin 
v Počátkách. Po mši svaté jsou hosté zvaní na 
občerstvení do hotelu Modrá hvězda.  
 

Farní ples se letos koná v pátek 7. února od 20 
hodin, tradičně v kulturním domě ve Veselá. 
Lístek lze objednat na tel. 728 436 818 (Lenka 
Marková –16-20  hodin) nebo u Marie 
Dvořákové, Martina Havelky či Dominika 
Dvořáka. Lístky se budou vyzvedávat a platit až 
na místě před začátkem plesu. 
 

Charita děkuje všem, 
kteří se zapojili do letoš- 
ní Tříkrálové sbírky. Byla 
mezi nimi i řada našich  
farníků. Výnosy v našich 
farnostech byly následující: 
 
Horní Cerekev   6 pokladniček    42 626 Kč 
Počátky   4 pokladničky    19 614 Kč 
Rynárec   4 pokladničky    24 076 Kč 
Veselá    1 pokladnička    10 072 Kč 
Žirovnice   5 pokladniček     19 878 Kč 



Letošní rok je Rokem Božího slova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po 
životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině 
Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří Kristus s 
lidmi jako s přáteli a žije mezi námi, takže může 
každého člověka pozvat k přátelství se sebou.  
   Proto církev už od prvních dnů hlásala Krista a 
vedla k jeho poznání. Toto poslání je důvodem, proč 
je zde církev. Nelze však popřít, že mnoha lidem 
není umožněn „snadný přístup“ k Pánu v Písmu 
svatému a jeho zvěsti, což Druhý vatikánský koncil 
požadoval. 
    V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 
let od svého založení. V roce 2020 si připomeneme 
šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, 
velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit 
Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a 
učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro 
všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti 
Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že 
„neznalost Písma je neznalostí Krista.“ 
     

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 
* Pelhřimov, Večery chval 
Pelhřimovská farnost pokračuje ve Večerech 
chval, což je cyklus modliteb a zpěvů.  
Konají se v pelhřimovském kostele sv. Bar-.  
toloměje v tyto termíny (vždy v 18.30 hod.): 
23. února, 29. března, 26. dubna, 31. května.  
 
*Nová Cerekev, Ikonopisecký kurz, 6. – 9. 2. 
Středisko volného času Síť zve na kurz tvorby ikon, 
kde je možné si vytvořit vlastní ikonu a seznámit se 
s tímto sakrálním uměním východních církví. Cena 
kurzu je 3900 Kč, trvá na novocerekvické faře od 
čtvrtka 6. února od 16 hodin do neděle 9. února a je 
propojena s modlitbami. Akcí provází P.Martin  
Damian. Více informací u P. Martina Bráchy. 
 
* Želiv, výstava o zločinech komunismu 
V ambitu želivského kláštera je do 1. dubna k vidění 
výstava „Zločiny komunismu 1948-1989“. Expozice za-
U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 
biskupové vyzývají k Národní pouti do Říma. Naše 
diecéze, pod záštitou biskupa Vlastimila Kročila, 

hrnuje zmínky o perzekuci řádů a církví, 50. výročí 
okupace Československa a připomínky 30 let od 
Sametové revoluce. Texty připravili plk. v.v. Josef 
Musil a plk. v. v. Eduard Bejček. 
 
* Nabídka exercicií na Svaté Hoře, r. 2020 
(jde pouze o výběr, více na webu poutního místa): 
12.-15. 3. Žijeme pro vzkříšení, P. Josef Čunek SJ 
19.-22. 3. pro zdravotníky a pečující, Mons. Aleš 
Opatrný 
26.-29. 3. postní exercicie, P. Ondřej Salvet 
30.4. - 3.5. exercicie P. Karla Satorii 
1.-5.6. Věříme v Boží prozřetelnost? P. Jan Kuník 
22.-26.6. Smíření se sebou, P. Josef Michalčík 
29.6. -3.7. Smysl pro modlitbu, P. Krzysztof Strzelczyk 
3.-7.8. Umění rozlišování duchů, Václav Čáp 
10.-14.8. Modlitba v životě křesťana, Mons. Josef Žák 
14.-18.9. Svátosti na cestě životem, P. Petr Beneš 
1.-4.10. Stáří: oloupení, či osvobození? P.Aleš Opatrný 
  
 

Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor 
Katolické biblické federace k výzvě adresované 
členům federace, aby vyhlásili rok 2020 „Rokem 
Božího slova“, který se bude slavit od první neděle 
adventní (1. prosince 2019) do památky svatého 
Jeronýma (30. září 2020). Tento rok má vést k 
novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je 
středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel 
II. (Tertio Millenio Adveniente, čl. 36), papež 
Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v 
roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež 
František v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174). 
   Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace, 
která sdružuje jednotlivé národní instituty 
biblického apoštolátu, „Rokem Bible“. Během tohoto 
roku se má Písmo svaté stát ještě výrazněji než 
dosud středem veškerého života církve, například 
četbou Bible individuální nebo ve společenství, 
biblickou výstavou, slavením „Dne Bible“ ve farnosti 
a podobně. 
   Slavit Den Bible je možné ve farním společenství, 
ale i v rodině, v soukromí. Den Bible oslavíme v 
neděli 15. listopadu 2020. 
   Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém 
mezidobí jako Neděli Božího slova. V České 
republice jsme slavívali Den Bible na konci 
liturgického roku, v listopadu. Pro letošní rok se 
bude v naší církvi slavit jak Neděle Božího slova, tak 
Den Bible. Od roku 2021 bude Den Bible nahrazen 
Nedělí Božího slova (dle ČBK). 
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Koledy v podání SisterBandu zazněly v počátecké LDN 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pro Charitu 

Fotografie z besedy o listopadové pouti do Říma 
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