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 Milí farníci, v Nové 

Bukové budeme 

tento měsíc slavit 

mariánskou pouť. 

Sv. Bernard její jmé-

no překládá jako 

Hvězda mořská a píše: „Ona je 

zářivá a vznešená Hvězda nad 

velikým a širým mořem (našeho 

života), nutně pro naši spásu 

vyvýšená: září nad svými 

zásluhami, osvěcuje příklady. 

Kdokoli cítíš, že v toku života jsi více 

zmítán bouřemi a nepřízní, než 

abys kráčel po pevné zemi, 

neodvracej oči od světla této 

Hvězdy, nechceš-li skončit v 

hlubinách. Zvedají-li se vichry 

pokušení, narazíš-li na skaliska 

utrpení: pohleď na ni! Jsi-li zmítán 

vlnami pýchy, ctižádosti, utrhač-

nosti a řevnivosti: na Hvězdu 

pohleď! V nebezpečích, úzkostech, 

nejistotách: na Marii mysli, ji 

vzývej! Ať nemizí její jméno z úst, ať 

myšlenka na ni nemizí ze srdce! A 

abys dosáhl její pomoci, neustávej 

ji následovat. Když za ní půjdeš, 

nesejdeš, když ji budeš vzývat, 

nebudeš zoufat! Když tě povede, 

neklopýtneš, když tě bude 

podepírat, nebudeš se bát, když 

půjde s tebou, dojdeš až k cíli a sám 

poznáš, jak plným právem bylo 

řečeno: „A jméno Panny Maria!“ 

V úvodu školního roku prosme 

Pána o pomoc a dejme se vést eu-

charistií a Biblí. Váš otec Jaroslaw 

 
 

 

Hvězda mořská 

Jaký význam má zasvětit sebe 
nebo druhé Panně Marii, když 
jsme ve křtu již zasvěceni 
Kristu? Není to něco navíc 
nebo dokonce mimo? Může 
křesťan zasvětit Panně Marii i 
někoho jiného než sebe? 
   Panně Marii dal Bůh zvláštní 
poslání. To neskončilo její smrtí a 
nanebevzetím. Podle učení církve 
je její úloha „neoddělitelná od 
jejího spojení s Kristem a přímo z 
něj vyplývá“. Je proto vzývána 
jako „přímluvkyně, pomocnice, 
ochránkyně a prostřednice“.  
   Zásvětné modlitby jsou jednak 
formou intenzivní přímluvné 
modlitby s prosbou o zvláštní 
ochranu, jednak je s tím i 
spojována představa, že něco 
bylo 

bylo vyňato z profánního užívání 
a bylo vyhrazeno pro Boha, skrze 
Pannu Marii. Soukromé zásvětné 
modlitby vyjadřují zvláštní přijetí 
Matky Boží a odevzdání se jí. 
   Zasvětit Panně Marii můžeme 
svůj domov, práci, sebe, ale i ty, 
nad kterými vykonáváme 
přirozenou či duchovní autoritu. 
Například rodiče mohou zasvětit 
Panně Marii svoje děti, aby je 
chránila od zlého a pomáhala jim.  
    Tímto způsobem také za 
posledních 70 let tři papežové 
uskutečnili zasvěcení celého 
světa Neposkvrněnému srdci 
Panny Marie. Vizionářka Lucie z 
Fatimy se vyjádřila, že zasvěcení 
světa vykonané v roce 1942 Piem 
XII. pomohlo ukončit II. světovou 
válku. Stejně tak se mnozí 
domnívají, že zasvěcení Janem 
Pavlem II. roku 1984 pomohlo ke 
kolapsu sovětského komunismu. 
    Boží nepřítel zná hodnotu 
zasvěcení Panně Marii, a proto se 
snaží věřící od této praxe odvést 
a sám ji imitovat. Nabízí 
„zasvěcení“ v New Age pracující s 
„energiemi“ (reiki) či okultní 
uvádění do vyšší úrovně vnímání. 
  Skutečné zasvěcení Panně Marii 
je velikou pomocí pro život s 
Bohem a ochranou před zlem. 
Vždyť Matka Boží stojí od 
samého počátku plně na straně 
Boží, a tím tedy také v přímém 
nepřátelství vůči satanovi.  

(z www.fatym.com) 

Lze někoho zasvětit Panně Marii? 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PÁ 4. 9. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby) H. Cerekev, Počátky 17 hodin 

NE 6. 9. Farní kafe - v hotelu Modrá hvězda Počátky po mši 

NE 6. 9. Večer chval - pod širým nebem H. Cerekev, u fary 19 hodin 

SO 12. 9. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

NE 13. 9. pouť - Nová Buková kaple Nová Buková 10.30 hodin 

PÁ 18. 9. Den milosrdenství (mše, adorace - korunka) H. Cerekev 18 hodin 

SO 19. 9. pouť - Horní Vilímeč kaple Horní Vilímeč 19 hodin 

SO 26. 9. pouť - Horní Ves kaple Horní Ves  16.30 hod. 

PO 28. 9. pouť -  Bělá kaple Bělá 9 hodin 

3. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
7. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
8. Narození Panny Marie, svátek 
9. Sv. Petra Klavera, kněze  
10. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  
12. Jména Panny Marie  
13. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14. Povýšení svatého Kříže, svátek 
15. Panny Marie Bolestné 
16. Sv. Ludmily, mučednice 
17. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa  
19. Sv. Januária, biskupa a mučedníka  
20. Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, a Pavla Chõng Ha-
sanga a druhů, mučedníků  
21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek 
23. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
26. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků  
27. Sv. Vincence z Paula, kněze  
28. Sv. Václava, mučedníka, slavnost 
29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, svátek 
30. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve  

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Září z pohledu liturgie 
 

Příležitost upevnit svůj manželský vztah nabízí 
kurzy manželských večerů. Jde o 8 čtvrtků, kdy se 
manželé sejdou v budově bývalé školy v Nové Vsi 
a čeká je večeře při svíčkách, prezentace a 
rozhovor jen ve dvou. Kurzy vycházejí z 
křesťanských principů a nabízejí tato témata: 
společný čas, řešení konfliktů, síla odpuštění, 
rodiče partnera, dobrý sex, komunikace, pět 
jazyků lásky. Partner akce: Národní týden 
manželství. Začátek 17. 9., přihlášky do 14. 9. 
Cena 900 Kč, tel: 724 053 088, kurina@volny.cz. 
 

* výuka náboženství 
V našich farnostech bude i tento rok pokračovat 
výuka náboženství. Prosím, vyzvedněte si 
přihlášky v sakristiích nebo u paní katechetky. 
 
* další Večer chval SisterBandu 
Skupina SisterBand zve na další Večer chval 
(snímky z toho srpnového na str. 4), který se 
uskuteční v neděli 6. 9. v 19 h před kostelem v H. 
Cerekvi. Kapela chce svým zpěvem chválit Boha a 
prosit ho za naše město. Počet míst k sezení je 
omezený, proto doporučujeme vzít si deku a 
teplejší oblečení. Při nepřízni počasí se akce 
přesune do kostele.  
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírky na bohoslovce budou 6. 9. a sbírky opravy 
13. 9. - i v Počátkách.  
 
* úklid kostela a brigáda 
Prosím farníky z Horní Cerekve, aby se přihlásili 
na úklid kostela a případnou brigádu. 

Kurzy manželských večerů 
 

Tradiční letní host s houslemi 
 

Houslový virtuos 
Antonín Rous, který 
pochází z Jihlavy a od 
70. let žil v Holandsku, 
nevynechal ani letošní 
příležitost 
koncertovat v 
hornocerekvickém 
kostele. Na 
posluchače čekala 
ochutnávka známých i 
méně známých děl 
klasické hudby.  



Farní turnaj vyhrál tým, jehož útočník vsítil 21 gólů 
 

 
 
 
 
 

V sobotu 25. 7. se konal tradiční Farní fotbalový 
turnaj v malé kopané. O pohár vítěze bojovalo osm 
týmů, sedm mužských doplnil jeden ženský. Pro 
hráče a fanoušky byl připraven stánek s malým 
posezením, občerstvením a čepovaným pivem, 
které ve slunečném dni přišlo vhod. 
   Turnaj nabídl mnoho zajímavých a napínavých 
zápasů. Po skupinové fázi bylo odehráno 
semifinále, po němž následovaly zápasy o poháry. 
V boji o 3. místo se utkaly týmy Orel Třešť a Fk Urvi 
to. Vyrovnaný zápas nakonec rozhodovaly penalty, 
při nichž více štěstí a lepší zvládnutí situace 
předvedli hráči Orla. Finále nebylo tak dramatické 
a prvenství vybojoval celkem jasně pardubický tým 
Amater Shooters, který porazil Hotelovku. Navíc 
získal i cenu pro nejlepšího střelce, kterou si 
odnesl útočník s neuvěřitelnými 21 góly. Cenu 
starosty města získal ženský tým Tým výherkyň za 
odvahu a jako ocenění za předvedenou hru. 
Děkuji všem, kteří pomohli s průběhem turnaje. 
Především P. Jaroslawu Zygmuntovi, dále 
rozhodčím Jiřímu Blažkovi a Samuelu Hánovi, 
pomocnému organizátorovi Petru Kuřinovi, 
pomocníkům u stánku a všem dalším. Dík patří i 
sponzorům: Poutník Pelhřimov, IBK Trade, farnost 
Horní Cerekev a město Horní Cerekev. Věřím, že se 
všem účastníkům turnaj líbil. 

Martin Havelka, organizátor turnaje 

* České Budějovice, kněžské svěcení, 5. 9. 
Dne 5.9. v 10 h. v katedrále přijme kněžské  
svěcení z rukou biskupa Vlastimila jáhen Jan 
Rothschedl. Primici má 6.9. ve Vodňanech. 
 

* Pelhřimov, přednáška, 10. 9.  
Kněz a spisovatel Marek Orko Vácha a člen  
krizového štábu a poslanec Vít Kaňkovský 
budou hosty besedy „Život za časů korony“, 
koná se 10. 9. v 17 h v pelhřimovské knihovně.  
 

* Želiv, hlavní pouť, 12. – 13. 9. 
Želivská pouť začíná sobotní mší (12. 10.) v 18 h. 
Nedělní mše jsou v 7.30 a v 9 hodin, hlavní mši 
celebruje opat Jáchym Jaroslav Šimek v 10.30 hodin.  

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 
* Lomec, hlavní pouť, 13. 9.  
Mši svatou při hlavní lomecké pouti v neděli 13. 9. v 
10 h. slouží nuncius Daniel Balvo. Po mši následuje 
debata s ním a od 14 h koncert sboru Mendík. 
 
* České Budějovice, diecézní pouť, 3. 10. 
Diecézní pouť s názvem „Vzhůru k vodám“ se koná 
3.10. v kostele Obětování Panny Marie od 9 do 15.30 
hodin. Na programu jsou kromě mše s biskupem 
otcem Vlastimilem i přednášky (biskup otec Pavel, P. 
Marek Orko Vácha, manželé Imlaufovi, P. prof. Martin 
Weis), divadlo o sv. Janu Nepomuckém, program pro 
děti, možnost zpovědi a adorace a komentované 
prohlídky nově opraveného klášterního kostela.  
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Jedenáct dětí přijalo první svaté přijímání 

Večer chval v podání SisterBandu  

 

 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhruba tucet křesťanských písní čekalo na ty, kdo 
přišli v sobotu 15. srpna na Večer chval do 
hornocerekvického kostela. SisterBand hrál v této 
sestavě: Ludmila Vopálková, Tereza Havelková, 
Tereza Valková, Jaroslava Vopálková, Marie 
Dvořáková a Jan Kott. Pásmo chval mladí muzikanti 
také citlivě proložili mluveným slovem a modlitbou, 
do níž se mohli zapojit všichni přítomní. Nechyběla 
ani možnost napsat Pánu Ježíši svůj vzkaz nebo 
prosbu. Na závěr se jak děti, tak dospělí „rozcvičili“ 
při „ukazovací“ písni. Díky Bohu za tento zážitek.  

mailto:mazanec@centrum.cz

