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 Říjen jako měsíc 

posvátného růžence 

nám dává možnost 

zamyslet se nad 

úvahou papeže 

Benedikta. „Říjen se 

v církvi profiloval jako měsíc 

růžence a trpělivé modlitby. Cílem 

modlitby je otevřít si znovu cestu k 

Bohu, který poslouchá a hovoří, 

anebo spíš nechat si znovu tuto 

cestu darovat. A proč se modlit k 

Marii? Není to vedlejší cesta, když 

Kristus je tou hlavní? Ne, modlíme 

se k ní, protože to odpovídá 

biblickému proroctví a výzvě Písma: 

„Od této chvíle mě budou 

blahoslavit všechna pokolení.”  

Bůh se zjevil skrze lidi, kteří mu dali 

jméno: Abrahámův Bůh, Izákův 

Bůh, Jakubův Bůh... Skrze ně 

poznáváme jeho tvář. Lidé jako 

Maria nejsou překážkou na cestě k 

němu, ale odkazují na něj. A modlit 

se se všemi věřícími všech časů 

znamená být součástí opravdové 

modlitby. My často zkoušíme Boha 

obsáhnout vlastními silami. Ale 

jedině v rámci církve vnikáme do 

zkušenosti velkých věřících, kteří 

nám „propůjčují” svůj hlas.“ 

Milí farníci, zkuste se ve Vašich 

rodinách zamýšlet nad těmito slovy 

a společně vstoupit na cestu 

modlitby růžence, ktera je nám teď 

hodně potřebná. Prosme společně 

o ukončení pandemie koronaviru. 

                               Váš otec Jaroslaw 

 
 

 

Posvátný růženec 

V říjnu se často hovoří o 
posvícení. Málokdo dnes ví, že 
termín původně znamenal 
„posvěcení“ - oslavu dne, kdy 
byl kostel jako stavba vy-
svěcen. Tím se také posvícení 
liší od poutě, která se zpravidla 
slaví v den patrona kostela.  
   Posvícení mělo ten smysl, že po 
dostavění kostel přebrala církev 
a musela ho vyjmout ze světské 
sféry. Slavnost probíhala tak, že 
biskup stavbu třikrát obešel a zdi 
kropil svěcenou vodou. V uzam-
čeném kostele byl kněz. Biskup 
třikrát berlou zaklepal na dveře a 
kněz mu třikrát odpověděl. Poté 
se dveře odemkly, biskup se 
znamením kříže vešel dovnitř a 
posvětil svěcenou vodou oltář a 
vnitřek a kostel znovu obešel.  

    Každý kostel  původně datum 
vysvěcení slavil v jiném termínu. 
Nicméně obvyklá doba oslav byl 
podzim, protože kostel se vět-
šinou dostavoval před zimou. 
    Jenže už ve středověku se toto 
„posvícení“ měnilo v bujarou 
oslavu, která už s křesťanstvím 
neměla moc společného - což 
mimo jiné kritizoval i Jan Hus. V 
podstatě tak církevní slavnost 
splynula s dávnou pohanskou 
oslavou konce polních prací, kdy 
lidé po době nedostatku potravin 
slavili, že mají hojnost jídla. 
    Později začal rozsah oslav 
vadit i vrchnosti, a to hlavně z 
ekonomických důvodů: když lidé 
slavili celý týden, tak o to méně 
pracovali. Navíc chodili i na 
posvícení do jiných obcí. A tak se 
posvícení zkracovalo a omezo-
valo. I proto císař Josef II. 
rozhodl, že se posvícení už 
nebude slavit podle jednotlivých 
kostelů, ale v celém mocnářství 
bude jeden termín posvícení: na 
svatého Havla, třetí týden v říjnu. 
Tomuto posvícení se pak říkalo 
císařské nebo svatohavelské. Po 
zániku monarchie se v některých 
farnostech vrátil původní datum 
vysvěcení, většinou ale už po-
svěcení zůstalo na říjen. 
   První „posvícení“ podle legendy 
slavil král Šalomoun, když světil 
chrám v Jeruzalémě. Každý rok v 
ten den pak pořádal hostinu na 
připomenutí vysvěcení. 
 

Co vlastně znamená posvícení? 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
PÁ 2. 10.  první pátek v měsíci (adorace, mše, modlitby) Počátky i H. Cerekev 17 hodin 

SO 3. 10.  virtuální diecézní pouť (modlitby, filmy, katecheze) YouTube 9.30 hodin 

PÁ 16. 10. Den milosrdenství (mše, adorace - korunka) H. Cerekev 18 hodin 

SO 24. 10. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hod. 

ÚT 27. 10. vikariátní setkání Horní Cerekev mše v 9 h 

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky  
2. Svatých andělů strážných  
4. Sv. Františka z Assisi 
6. Sv. Bruna, kněze  
7. Panny Marie Růžencové 
9. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů  
11. Sv. Jana XXIII., papeže 
12. Sv. Radima, biskupa  
14. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka  
15. Sv. Terezie od Ježíše, panny a 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, kněží 
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 
 

Netradiční pohled se teď naskýtá návštěvníkům 
veselského kostela. Tamní oltář byl rozebrán a 
odvezen do dílny Pavla Svobody do Turovky, 
který spolupracuje s erudovaným restaurátorem 
Jaroslavem Bendou. Ten už má za sebou má řadu 
obnovených oltářů – mj. oltáře na Křemešníku, 
hlavní oltář v pelhřimovském kostele sv. 
Bartoloměje, v Kamenici n. L. atd. Letos se totiž 
na restaurování veselského oltáře, který už je 
prolezlý červotočem, má oprýskaný nátěr a 
poškozené sochy, podařilo získat dotaci. 
Restaurování potrvá 2-3 roky, v 1. etapě kraj 
přispěje 75 tisíci, obec Veselá 20 tisíci a farnost 
97 tisíci. Další etapy se zřejmě budou financovat 
ve stejném poměru.                        Jana Mazancová 

Na základě usnesení vlády se od 5. do 18. října 
omezuje počet osob na bohoslužbě na 
maximální počet sezení, nejvýše však 100 osob.  
Během bohoslužby se nemá zpívat. Liturgické 
zpěvy lze po konzultaci biskupů s ministrem 
zdravotnictví praktikovat jedině přes 
reprosoustavu z místa (kůru) stavebně 
odděleného od shromážděného lidu.  
 
* Zrušená akce 
Co se týká avizované diecézní pouti „Vzhůru k 
vodám“, tak ta v sobotu 3. října proběhne pouze 
VIRTUÁLNĚ, tedy přímým přenosem na YouTube 
- odkaz a program přenosu, který trvá od 9.30 do 
21 hodin, najdete na webu našeho biskupství.  
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírky na opravy bude 11. 10. (v Počátkách 4. 
10.) a na misie 18. 10.  
 
* diecézní pouť 
Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ se koná 3. 10. 
od 9 do 15.30 h v kostele Obětování Panny Marie 
v Českých Budějovicích (mše, přednášky, divadlo, 
program pro děti, zpověď a adorace). 
 
 

Ve Veselé na čas zmizel hlavní 
oltář - odvezli ho restaurátoři 
 



Taxikář, který málem zemřel na covid: Život je Boží dar 

Chvály jako způsob modlitby a uctívání Boha - 1. díl 

 

 
 
 
 
 

Taxikáři nemají dobrou pověst. O to větší 
překvapení pro nás věřící může být rozhovor    
s taxikářem, který jako první český pacient s 
těžkým průběhem nemoci covid-19 dostal 
experi-mentální lék remdesivir. V květnu, kdy 
se jeho vážný zdravotní stav začal zlepšovat, s 
ním pořídily rozhovor Novinky.cz.  
 
Přemýšlíte, kdy se budete vracet do práce? 
K taxikaření se už nikdy nevrátím, protože jsem si 
uvědomil spoustu věcí, co vše za rizika ta práce 
přináší. Já jsem pracoval hlavně v noci, kolikrát mi 
šlo i o život. Ale nečekal jsem, že se můžu nakazit 
něčím tak hrozným, a že mě to může připravit i o 
život, takže tuto práci už nikdy nechci dělat. Budu 
dělat něco jiného, něco si najdu. I kdybych tolik 
nevydělával. Peníze nejsou všechno. 
Kdo vám byl během boje o život největší 
oporou? 
Největší oporou pro mě byl Bůh a myšlenky na 
Boha a na Ježíše. A pak jsem hodně vzpomínal na 
svoji mámu, která už umřela. Prosil jsem Boha a 
trochu jsem měl naději, že to dopadne dobře. 
Co teď budete dělat jinak? 
Člověk si uvědomí spoustu obyčejných věcí, že se 
nemá cenu honit za materialismem, že jsou hrozně 
důležité věci, jako je rodina, láska k bližnímu, 
radovat se ze života, ale i úplné maličkosti, jako 
procházky po lese, prostě žít. 

Co to jsou chvály? 
Chvála je forma modlitby, která nejbezprostředněji 
vyznává, že Bůh je Bůh. Opěvuje Ho pro Jeho samého, 
oslavuje Ho více za to, že je, než za to, jaký je a co 
koná. Pravá chvála a uctívání není o hudbě, zpívání a 
hraní, ale je o Bohu samotném.  
 
Jak chvály prožít? 
Přijď k Bohu a dej Mu všechno, co máš. Přijď k Němu 
se svou nedokonalostí, strachem, hříchy, i se svou 
radostí, láskou a úsměvem. Buď takový, jaký jsi, na 
nikoho si nehraj. Zaměř svoji pozornost jen na Něho.  
Přijď a uctívej Ho tak, jak umíš. Bez ohledu na to, jak 
se na Tebe budou dívat ostatní.  
Ptejme se: „Jak moc dokážu být ve chvále svobodný? 
Posuzuji se s ostatními, jak oni prožívají chvály?“ 
 
Jak Boha chválit? 
Někdo zpívá, někdo zvedá ruce, jiný klečí, stojí, tančí, 
někdo se směje, někdo pláče, jiný sedí v tichosti. 
Všechno to jsou projevy chvály. Nedá se říct, že je 
jeden projev lepší nebo horší než druhý. Každý by měl 
uctívat a chválit Boha tak, jak to cítí. Je potřeba se ve 
chvále Bohu zcela odevzdat, „vypnout náš lidský 

uctívat a chválit Boha tak, jak to cítí. Je třeba se ve 
chvále zcela odevzdat, „vypnout náš lidský mozek“ a 
bezprostředně, svobodě a hluboce Ho uctívat.  
Ptejme se: „Když chválím Boha, jak moc překračuji 
svoje omezení? Jak moc jsem ochoten se Mu dát?“ 
Neměj obavu, jestli při chvále a uctívání vypadáš 
dobře, nauč se padnout na kolena, nauč se hledat 
Boží tvář bez strachu, že ztratíš reputaci mezi lidmi. 
 
Jít do chval bez očekávání zisku 
Možná jste přišli na chvály, abyste zakusili Boha, 
abyste Ho slyšeli, cítili, viděli. Možná jste přišli za 
někoho/něco prosit. Možná vás něco trápí a chcete 
po Něm útěchu. Uvědomme si, že On to vše ví. Ví, co 
nás trápí, co nám dělá radost, Ví, co potřebujeme.  
Zkusme chválit Boha a uctívat Ho bez toho, abychom 
od Něho něco požadovali. Uctívejme Ho bez 
očekávání zisku. Uctívejme Ho bez ohledu na to, jak 
se teď momentálně cítíme.  
Ptejme se: „Co můžu dát Bohu já ze sebe? Co Mu 
můžu přinést? Dokážu nejen brát, ale i dávat?“ 

připravila Kristýna Dvořáková 
 

Kdy vám bylo nejhůř? 
Nejhorší byly začátky, kdy jsem se probudil po 
čtrnácti dnech v bezvědomí. Vedle vás umírá 
člověk, přijdou tam za ním děti a brečí a prosí, aby 
bojoval.  
Kdy jste naopak už věřil, že se to otočilo? 
Uvědomoval si, že když Ježíš trpěl a mučili ho, a 
nesl ten kříž dlouhou cestou a pak ho ukřižovali, 
spousta lidí se na něj jen dívala, někteří po něm 
házeli i kameny. Nikdo se nesnažil mu pomoci. 
Kdežto mně lidé pomáhali. To znamená, že chtějí, 
abych žil a zřejmě mám šanci. Tak jsem získal 
naději. 
Ve vašem případě se koronavirus projevil tou 
nejhorší formou. 
Doktorka to nejdřív zlehčovala. Nejdřív tvrdila, že 
to asi bude zápal plic. A když mě pak vyšetřovala a 
já jsem se ptal, jestli to není koronavirus, tak 
říkala: „I kdyby to byl koronavirus, tak to je přece 
normální chřipka.“ Jenže chřipka - to je paralen, 
coldrex, teplý čaj a je vám dobře za tři čtyři dny. 
Ale tohle? Ten hrozný virus vás může zlomit a 
skoro zabít…  
Co jste si z nemoci odnesl? Co byste popřál 
lidem? 
Bylo by hezké, kdyby se lidé měli rádi a 
neubližovali si. A hlavně, aby si vážili každého 
východu slunce a každého minuty života, protože 
život je Boží dar.                      (rozhovor z Novinky.cz) 
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Malé ohlédnutí za poutí v Horní Vilímči 

Z kázání P. Maxe Kašparů  
Pouť k sv. Václavu - Bělá 

Jak se modlit růženec? 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká byla doba, ve které sv. Václav žil? To byla 
doba, kdy to vřelo. Doba velice neklidná, doba, 
kdy křesťanství u nás zapouštělo kořeny. Určitě 
jste slyšeli o tom, že šlechtici a ti, kteří radili 
Boleslavovi, aby se zbavil Václava, byli pohané. 
Ne. Oni už to byli křesťané. O to je bolestnější si 
to připustit. Oni byli křesťané jen podle toho, že 
byli „pokřtěni“, ale už nikdo v podstatě nemluví o 
tom, jak byli pokřtěni. My známe misi sv. Cyrila a 
Metoděje, kteří k nám přinesli křesťanství. A bylo 
to štěstí našeho národa, že sem přišli Cyril a 
Metoděj, bratři vzdělaní, kteří skutečně se snažili 
„získat“ náš národ.  
    Na západ od našich hranic ale pokřesťanštění 
probíhalo někdy jinak. Císař Karel Veliký 
rozšiřoval křesťanství taky tak, že zabral město či 
vesnici, nechal shromáždit všechny muže a dal 
jim vybrat: „Buď se necháte pokřtít, nebo budete 
popraveni.“ A považoval to za legitimní volbu - že 
si mohou vybrat. Jaká to byla volba? Žádná. Takže 
takhle se ke křesťanství dostalo mnoho lidí v 
Čechách. Ze strachu. Takže byli křesťany tím, že 
proběhl obřad křtu, ale dál si jeli po svém, a 
křesťanství jim bylo cizí. Kdežto Václav byl 
křesťan podle přesvědčení.  
   Poznal, že evangelium je program, který člověk 
může uskutečnit kdekoliv v životě - ať je 
sedlákem na vsi, měšťanem ve městě, knězem, 
řeholníkem, knížetem. Začal to brát vážně. A v 
tom byl „problém”, co mu dělal nepřátele.  

Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm 
rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých 
událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista. 
1. Znamení kříže: Ve jménu Otce … Amen 
2. Apoštolské vyznání víry: Věřím v Boha… 
vzkříšení těla a život věčný. Amen. 
3. Modlitba Páně: Otče náš, jenž jsi na nebesích… ale 
zbav nás od zlého. Amen. 
4. třikrát Zdrávas, Maria - za jméno Ježíš vkládáme 
slova: a) v kterého věříme, b) v kterého doufáme, c) 
kterého nade všechno milujeme 
5. Chvála Trojice: Sláva Otci… a na věky věků. Amen. 
6.  Otče náš… ale zbav nás od zlého. Amen. 
7. desetkrát Zdrávas, Maria. Za jméno Ježíš 
vkládáme slova tajemství - růžence radostného, 
bolestného, slavného a růžence světla. 
8. Sláva Otci... a na věky věků.  Amen. 
9. Zdrávas, Královno… aby nám Kristus dal účast na 
svých zaslíbeních. 
10. závěrečná modlitba: Bože, tvůj jednorozený Syn 
nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal 
věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném 
růženci blahoslavené Panny Marie o těchto 
tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a 
dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
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