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 Milí farníci, v lis-

topadu jsme vzpo-

mínali na naše 

zemřelé. Je dobře, že 

na ně myslíme a se 

modlíme. Letos vše 

prožíváme jinak: na dálku a v 

osamocení nebo v rodině v úzkém 

kruhu.  

   Musíme to ale brát tak, že 

současnou situaci nám dává Bůh, 

abychom ji využili pro naše 

nejbližší. Buďme trpěliví, buďme 

více nablízku druhým a společně 

dobře tuto dobu prožijme.  

   Začíná advent – a jsou tu i nadále 

nějaká omezení - snažme se po 

duchovní stránce využít tento čas k 

setkání s Pánem. Během letošního 

adventu budeme mít také možnost 

přípravy na našich webových 

stránkách www.cerekev.cz nebo v 

kostele. Téma je „Přijď a obnov 

tváře země” - tedy prosba k Bohu, 

aby obnovil náš svět - více viz str.4. 

   „Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce 

svých věrných a zapal v nich oheň 

své lásky. Sešli svého Ducha a 

všechno bude stvořeno, a obnovíš 

tvář země.“ (modlitba č. 003 v Kan-

cionálu).  

   Pamatuji na Vás v modlitbách. 

Přeji krásný advent a radostné 

prožití slavností Narození Páně.  

   Budu se těšit i na osobní setkání v 

kostele.                                 

                              Váš otec Jaroslaw 

 
 

 

Obnov tvář země! 

Daleko od indiánské vesnice se 
tyčila vysoká hora. Jednoho 
dne si náčelník zavolal pět 
dospívajících chlapců a řekl: 
„Dnes se můžete pokusit vylézt 
na horu. Dojděte tak daleko, 
kam dokážete. Přineste mi 
větvičku z místa, kam dojdete.“  
   Chlapci se vydali na cestu plni 
naděje. Ale brzy se loudavě vrátil 
první chlapec a v ruce držel 
osikový list. Náčelník se usmál: 
„Hochu, ty ses vůbec nedostal k 
úpatí hory.“ Druhý chlapec 
přinesl šalvějovou snítku. „Došel 
jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník, 
„ale vzhůru jsi nešplhal.“ Třetí 
chlapec měl větvičku limby. 
„Dobrá,“ řekl náčelník, „ty ses 
dostal až k pramenům.“ Hodně 
pozdě odpoledne dorazil čtvrtý s 
cedrovou větvičkou a náčelník 
řekl: „Podal jsi dobrý výkon, 

cedrovou větvičkou a náčelník 
řekl: „Podal jsi dobrý výkon, 
dostal ses do poloviny hory“.  
   Slunce už stálo hodně nízko, 
když se vrátil poslední. Měl 
prázdné ruce, ale podíval se 
náčelníkovi zpříma do očí. „Viděl 
jsem slunce, otče,“ řekl. Náčelník 
ho objal a jeho tvář se rozzářila.  
   Slavnostním hlasem řekl: 
„Poznal jsem to! Když jsem ti 
pohlédl do tváře, poznal jsem to. 
Ty ses dostal až na vrchol. 
Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je 
to napsáno ve tvých očích, zvoní 
to ve tvém hlase. Pocítil jsi 
radost, můj chlapče, už ti nic 
nebránilo ve výhledu na slunce. 
Překonal jsi všechny překážky a 
pocítil jsi povznesení.“ 
   Tento starý indiánský příběh, 
který zaznamenal E. T. Seton, 
nám může být inspirací i v 
duchovním životě. Často 
nemáme chuť se ve svém životě 
dostat výš, k Bohu, anebo k tomu 
nemáme dost vytrvalosti. A tak 
nám Boha zakrývá džungle 
našich všednodenních starostí a 
často přízemních věcí. Teprve 
když vykročíme ze svého pohodlí 
a toužíme se dostat co nejvýš, 
odměnou nám je pohled do Boží 
tváře. A toto osobní setkání s 
Bohem změní náš život. Vrátíme 
se „dolů“ plni ducha a ostatní na 
nás poznají, že jsme křesťané. 
Z homilie P. Bohumila Kundla, 
faráře v Kroměříži 

Vystoupat výš a uvidět Boží tvář 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PÁ 4. 12.  první pátek v měsíci (adorace, mše, modlitby) Počátky i H. Cerekev 17 hodin 

SO 12. 12.  předvánoční návštěva nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

ČT 17. 12. příprava kostela na svátky - betlém a úklid H. Cerekev 8.30 hodin 

SO 19. 12. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hod. 

1.  Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
3. Sv. Františka Xaverského, kněze 
4. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6. Sv. Mikuláše, hl. patrona naší diecéze, slavnost 
7. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
8. Panny Marie, počaté bez prvot. 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 
31. Sv. Silvestra I. papeže  

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Prosinec z pohledu liturgie 
 

Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát 
narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže 
se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad 
tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího 
požehnání vede po všech nedělních i všedních 
cestách adventních týdnů. 

Situace v době uzávěrky zpravodaje: Od 23. 11. 
jsou povoleny mše svaté s účasti 20 lidí (plus 
těch, kteří zajištují bohoslužbu), a to za 
dodržení hygienických pravidel či rozestupů. V 
našich farnostech prosím, aby se zúčastnili ti, kdo 
objednali úmysl mše - prosím o potvrzení sloužení 
mše i počtu účastníků telefonicky (mně 730 
168 096) nebo kostelníkům (paní kostelnice v 
Horní Cerekvi - 773 040 152). Úmysly mší budeme 
aktualizovat na www.cerekev.cz. 
Pokud někdo potřebuje službu zpovědi, ostatní 
svátosti či přístup do kostela k soukromé 
adoraci, kontaktujte mě.                  otec Jaroslaw 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na bohoslovce bude 6. prosince.  
 
* rorátní mše svaté 
Budou se konat každý pátek v 18 h v Horní 
Cerekvi. Děti ať si připraví lampióny, dospělí si 
mohou přinést svíčky v kelímku.  
 
* zpovídání 
Předvánoční zpovídání - využijte zpověď vždy 
půl hodiny před mší svatou. 
 
* příprava kostela na svátky 
Ve čtvrtek 17. 12. od 8.30 budeme kostel v Horní 
Cerekvi připravovat na svátky. Moc prosím 
všechny farníky, kteří mají dost času a sil, o 
pomoc. Bude se stavět betlém a uklízet. 

Pořad vánočních bohoslužeb  

(pokud se nezmění situace s koronavirem) 
 

20. 12. mše v běžných nedělních časech 

24.12.  Rynárec, Počátky - 22 hodin 
 Horní Cerekev - 24 hodin 
 Žirovnice, Veselá - bude oznámeno 
25., 26. a 27. 12. mše v běžných nedělních časech 
31. 12. Počátky 15, H. Cerekev 16 a Rynárec 17.30 hodin 
1. 1. mše v běžných nedělních časech 
 



P. Aleš Opatrný: Koronavirus, epidemie…. a křesťan 

Foto z letošních Dušiček a slavnosti Všech svatých  

 

 
 
 
 
 

Rychle se šířící koronavirus nás překvapil a 
zaskočil. A nemožnost stoprocentní ochrany v 
běžném životě je něčím, s čím v civilizovaných 
zemích jaksi nepočítáme.  
Informací je naopak snad až přes míru. To některé 
lidi zneklidňuje, jiní na to reagují bagatelizací 
problému. A jiní zase hledají viníka. Jeden z 
nejhorších nápadů je obvinit Pána Boha, totiž říci, 
že to jsou jeho tresty.  (Čeho by tím asi dosáhl? A 
hlavně: jakou představu o Bohu má ten, kdo takové 
názory šíří?) 
Boj s epidemií a život v ní je problém zdravotní a 
psychický. Jde i o to, jak se postarat o děti ze 
zavřených školek a škol. Jak firmy zvládnou 
výpadky osob v karanténě nebo nepřítomnost 
rodičů? Jak zvládnou nemocní psychicky zákaz 
návštěv a starosti o ty blízké, kteří se pohybuji 
venku? Jak se starší vyrovnají se zprávami, že na 
tuto nemoc umírají hlavně starší lidé?  
I když neradi vzpomínáme na nešťastné události, 
můžeme vzpomenout třeba na velké povodně. 
Také bylo nabouráno skoro všechno, a lidé to 
zvládli. A hlavně – v mnohých se probudila do té 
doby nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost. 
Proto bude velmi dobré, když si jako křesťané 
postavíme před oči pár předsevzetí: 
a) budeme dodržovat zásady, a i když je to 
nepohodlné a nelíbí se nám; 
b) nebudeme dbát na podivné „zaručené rady“ 
jak se chránit; 
c) budeme se dívat kolem sebe, kdo potřebuje 
pomoc; 
d) nevěnujme se marným úvahám „kdo za to 
může“; 

c) budeme se dívat kolem sebe, kdo potřebuje 
pomoc; 
d) nevěnujeme se marným úvahám ve stylu 
„kdo za to může“; 
e) pochopíme, že neúčast na bohoslužbě v době 
omezení není hřích; naopak, hříchem proti 
přikázání lásky k bližnímu by bylo mše či jiné 
větší akce se nevzdat; 
f) uvědomíme si plněji zranitelnost naší 
civilizace i své osoby - že "jsme jenom prach"; 
g) omezíme fascinované sledování zpráv a 
věnujeme více času četbě Bible, modlitbě a 
přebývání s Bohem a svými blízkými; 
   Celou situaci sledujme pod úhlem křesťanské 
naděje, která je jistotou, že nás „nic nemůže 
odloučit od lásky Kristovy - nic, ani smrt, ani život, 
ani nic přítomného, ani nic budoucích“ (List 
Římanům). A snažme se celou záležitost epidemie i 
s jejími důsledky snažit využít k prohloubení naší 
víry a důvěry, abychom se opět o něco přiblížili k 
jistotě víry, kterou tak povzbudivě předkládá 
apoštol Pavel v Listě Římanům: 
    „Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho 
za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také 
všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti 
Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo 
odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých 
vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! (viz 
Řím 8,31-34)“             P. Aleš Opatrný, www.vira.cz 
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Námět na prožití adventní doby: Obnov tvář země 

Neštěstí nás nesmí přistihnout schoulené strachem 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní adventní aktivita je inspirována modlitbou 
Vzývání Ducha Svatého č. 003 ze zpěvníku 
Kancionál, která je prosbou k Duchu Svatému, aby 
obnovil zemi. Tuto prosbu však můžeme také spojit 
s každoročním očekáváním příchodu Spasitele, 
které prožíváme v adventu. Vždyť Ježíš přišel na 
svět právě proto, aby ho obnovil. Skrze Ducha 
Svatého se obnova světa děje stále a my můžeme 
být její součástí, pokud se Bohu s důvěrou svěříme. 
    Tento námět k prožití doby adventní je proto 
věnován obnově vztahu k Bohu i vztahů mezi lidmi. 
Základem je každodenní modlitba spojená s 
drobným námětem, o co se během týdne snažit. 
    Zemi představuje nástěnka pokrytá útržky novin. 
Noviny totiž v sobě obvykle ukrývají nejrůznější 
zprávy z celého světa, a proto mohou být symbolem 
toho, že Bůh ví o všem, co se ve světě děje, ať už je 
to dobré nebo špatné. Naši ochotu to vše Bohu 
odevzdat připomínají nakreslené dlaně směřující v 
modlitbě k Bohu, umístěné na nástěnce, a také 
kousky barevného papíru, které se lepí přes útržky 
novin. Neznamená to, že bychom problémy světa 
měli přehlížet, ale představuje to naši důvěru v to, 
že Bůh dokáže svět svou láskou obnovit a dát všemu 
nový význam. Nakonec se do prázdných dlaní ve 
středu nástěnky umístí obrázek dítěte, Božího 
Syna. Můžeme si přitom uvědomit, jak velká je Boží 
láska k nám, a že i my jsme povoláni k tomu, 
abychom ji šířili dál do světa. 

vlakových neštěstí či automobilových nehod. 
Jinak řečeno, nezačínejme zveličovat novost naší 
situace. Věřte mi: každý z vás a všichni, které 
milujete, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla 
atomová bomba vynalezena. 
Pokud nás má atomová bomba všechny zničit, pak 
až tato bomba přiletí, ať nás přistihne, jak děláme 
rozumné a lidské věci – modlíme se, pracujeme, 
vyučujeme, čteme, posloucháme hudbu, koupeme 
děti, hrajeme tenis, povídáme si s přáteli u 
skleničky a hrajeme šipky – ale ne, jak se choulíme 
jako vyděšené ovce a přemýšlíme o bombách. Ty 
mohou zničit naše těla, ale nemusí ovládnout naši 
mysl.“                                                          z www.vira.cz 

Spisovatel C. S. Lewis napsal v době studené 
války článek o tom, jak by měli křesťané 
reagovat na existenci atomových zbraní. Jeho 
text lze velice dobře vztáhnout na naši 
současnou koronavirovou situaci… 
„Myslím, že o atomové bombě přemýšlíme až 
přespříliš. ‚Jak ale máme žít v atomové době?‘, 
ptáte se oprávněně. Jsem v pokušení odpovědět: 
‚Jako kdybyste žili v 16. století, kdy se mor v 
Londýně objevoval téměř každý rok, nebo jako 
kdybyste žili v době Vikingů, kdy se mohli lupiči ze 
Skandinávie kdykoli vylodit a podříznout vám krk. 
Stejně jako když dnes žijete v době rakoviny, v 
době syfilis, v době obrny, leteckých útoků, 
vlakových neštěstí či automobilových nehod. 
Jinak řečeno, nezačínejme zveličovat novost naší 
situace. Věřte mi: každý z vás a všichni, které 
milujete, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla 
atomová bomba vynalezena. 
Pokud nás má atomová bomba všechny zničit, pak 

Pomůcky: 
• nástěnka a útržky novin  

• nastříhané kousky papíru  
• lístky s modlitbou a námětem 
• 2 košíky – na lístky a na 
kousky barevného papíru, lepidlo 
• obrázek rukou a Ježíše  
Materiály na: kc.biskupstvi.cz 
 

Na začátku adventu se na místo, kde se schází rodina 
či farnost, připraví nástěnka s útržky novin (ne moc 
barevnými). Pro rodinu stačí formát A3. V jejím středu 
je obrázek rukou. K nástěnce se položí 2 košíčky, jeden 
s lístky a jeden s kousky barevného papíru. Účastníci si 
(nejlépe v neděli) vezmou jeden lístek s námětem k 
modlitbě a s námětem, o co se snažit. Za každý den, 
kdy se snaží plnit náměty z lístku, si mohou na 
nástěnku přilepit kousek barevného papíru. Příští 
neděli si vezmou nový lístek - až do Štědrého dne, kdy 
do rukou umístí obrázek Ježíše.  
Na lístky lze dopsat konkrétní úmysl modlitby či 
aktivity a jejich téma koresponduje s nedělním 
evangeliem. Pro každý týden je jiná barva a tvar:  
1. týden: žlutá (naděje, světlo v temnotě) - hvězda 
2. týden: modrá (mír, obmytí hříchů) - kapka 
3. týden: zelená (radost, vděčnost Bohu) - list 
4. týden: červená (láska) - srdce 
Lístky a další materiály lze najít na kc.biskupstvi.cz. 
(web Katechetického centra brněnského biskupství) 
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