
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Č     asto si myslí-
me, že skrze 

duchovní poušť v 
našem životě nám 
Bůh nemůže nic 
říct. Cítíme se vnitř-
ně vyschlí, ztrácíme 
zem pod nohama, 

vše se nám rozpadá a obklopuje 
nás temnota. Bolí nás to. Vzpomí-
náme si, jak nám kdysi vše „šlo”, a 
je nám líto, že je to pryč, a nevíme, 
co s tím. Přitom pro Boha je tento 
náš stav velmi vzácný, i když my 
tomu v té chvíli nerozumíme. Pro-
tože si myslíme, že k Bohu může-
me dospět jen cestou „světla“ – za 
ideálních podmínek, bez překážek, 
kdy se nám věci daří. 

O„stavu pouště“ uvedl spisova-
tel Carlo Care�o toto: „Poušť 

je životním prostorem lidského 
kráčení k dokonalosti. Na poušti 
se člověk učí poznávat sám sebe a 
správně se rozhodovat. Poušť nám 
ukáže, co máme v srdci, a odhalí 
nám různé „bůžky“, které jsme si 
chtěli ukrýt. Učí nás, co se líbí Bohu. 
Poušť je dozrávání syna, aby byl 
jako otec. Poušť dává poznat ,tma-
vou noc’, ve které končí lidské síly 
a můžeme se orientovat jen podle 
hvězd, tedy reality z jiného světa. Z 
pouště odcházíme s jistotou, že Bůh 
kráčí s námi, že nás hledá, že jsme 
pro něj vším a že není jiného Boha 
mimo něho.” Pokud poušť byla pří-
tomná v životě Božího Syna, je sou-
částí i našeho života.    otec Jarosław 

Plodný stav pouště Papež: Jděte cestou Ježíšova ponížení

březen 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Následující část 
promluvy pape-
že Františka je 
z brožury Malý 
průvodce postní 
dobou, rozdané 
také v našich 
farnostech:
  Ve Svatém týd-
nu před Veliko-
nocemi půjdeme 
cestou Ježíšova 
ponížení.
 Jedině tak se 
také pro nás sta-
ne tento týden 
„Svatým“!
   Budeme svědky 
Jidášovy zrady. 
Uvidíme Pána 
zatčeného, uvě- 
zněného, opuš-
těného od učed-
níků, vlečeného 
před veleradu, 
o d s o u z e n é h o 
na smrt, bitého a 
tupeného. Uslyší-
me, jak jej Petr – Skála, třikrát za-
pře. Uslyšíme křik davu žádajícího 
jeho ukřižování. Spatříme, jak je 
tupen vojáky, oblečen do purpuru 
a korunován trním. Na bolestné 
cestě a pod křížem uslyšíme na-
dávky lidu a jeho předáků, kteří 
se vysmívají tomu, že je Králem a 
Božím Synem.
   Pomysleme přitom také na poní-
žení mnoha lidí, kteří jsou i v dneš-

ním světě diskriminováni a osobně 
platí za to, že jednají věrně podle
evangelia. Pomysleme na naše bra-
try a sestry, kteří jsou pronásledo-
váni, protože jsou křesťany. Jsou to 
mučedníci dneška.
   Vydejme se také my s velkou lás-
kou k našemu Pánu a   Spasiteli na 
cestu pokory. Láska nás povede a 
dodá nám sílu. A kde je on, bude-
me také my.           papež František

Postní cesta z uzavřenosti a tmy ven do světla vede přes kříž... 
(okno s vitráží v kostele sv. Jakuba ve Veselé)



     * termíny křížových cest v našich 
farnostech 
   Horní Cerekev - pátek 17.30
   - neděle 9 hodin
   Nový Rychnov - čtvrtek 17.30 h
   Veselá   - středa 18.00 h 

 * postní zpovídání 
Postní zpovídání pro všechny farnosti 

se koná v neděli 13. 3. od 15 do 16 hodin v Horní 
Cerekvi. K dispozici budou cizí zpovědníci.   

      Zpovídání v Pelhřimově: 
neděle 13.3.: 15–17 hodin, 
PO 14.3., ÚT 15.3., ST 16.3.: 7– 12 a 13– 18 hodin

 * osadní svátky:
Horní Cerekev - 17. 3. (čtvrtek), adorace 16 - 17h 
Nový Rychnov - 19. 3. (sobota), adorace 15 - 16 h

Aktuality z našich farností 

SO 5. 3. setkání ministrantů     fara v Horní Cerekvi   9 - 11 hodin 

Březen z pohledu liturgie

SO 19. 3. mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves    16.30 hodin 

PÁ 4. 3.   první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)  Horní Cerekev  17 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

4. Sv. Kazimíra 
7. Sv. Perpetuy a Felicity
8. Sv. Jana z Boha, řeholníka 
9. Sv. Františky Římské, 
řeholnice 
10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a 
mučedníka 
17. Sv. Patrika, biskupa 

18. Sv. Cyrila Jeruzalémské-
ho, biskupa a učitele církve 
19. Sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie, slavnost
23. Sv. Turibia z Mongro-
veja, biskupa 
25. Zvěstování Páně, slav-
nost
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SO 12. 3.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti   od 10 hodin
PÁ 18. 3. setkání mládeže (křížová cesta, mše, adorace atd.)   fara Horní Cerekev  17.30 hodin 

Letošní okresní soutěž mladých zpě-
váků Pelhřimovský zvonek vyhrála 
Tereza Valková, která zpívá ve ve-
selském i hornocerekvickém kostele 
a je žákyní 9. třídy ZŠ Horní Cerekev. 
V kategorii lidovek si vybrala píseň 
Čekala jsem, nespala jsem, v druhé ka-
tegorii hit (270 milionů shlédnutí) 
Cup Song Anny Kendrick, ve kterém 
se rytmicky pracuje s kelímkem. 

Tereza Valková vyhrála soutěž talentů

VELIKONOCE: pořad bohoslužeb
Květná neděle - 20. 3.

Nový Rychnov: 16.00 mše sv. Večeře Páně, 16.45 
společná  adorace v „Getsemanské zahradě“ 
Horní Cerekev: 18.00 mše sv. Večeře Páně s obřa-
dem mytí nohou mužům, 19.00 společná  adorace 
v  „Getsemanské zahradě“

Zelený čtvrtek - 24. 3.

 (doneste si s sebou ratolesti)
sobota den předtím, H. Cerekev, 18.00: 
          žehnání ratolestí, mše sv.
neděle N. Rychnov,8.00 : žehnání ratolestí, mše sv.
H. Cerekev, 09.30:         žehnání ratolestí, mše sv. 
Veselá, 11.00:          žehnání ratolestí, mše sv.

 (den přísného postu)
Veselá: 15.30 křížová cesta, 16.00 velkopáteční ob-
řady, 17.00 společná adorace v „Božím hrobě“
Horní Cerekev: 17.30 křížová cesta, 18.00 velko-
páteční obřady, 19.00 společná adorace v „Božím 
hrobě“

Velký pátek - 25. 3.

Zmrtvýchvstání 27.3. 
a Velikonoční pondělí 28.3.

 (doneste si s sebou svíčky)
Nový Rychnov: 9.00 žehnání velikonočních pokr-
mů a adorace v „Božím hrobě“
Horní Cerekev: 10.00 žehnání velikonočních pokr-
mů a adorace v „Božím hrobě“
Veselá 11.00: žehnání velikonočních pokrmů a 
adorace v „Božím hrobě“
Horní Cerekev: 20.00 mše sv. Vzkříšení Páně 

Bílá sobota - 26. 3.

po oba dny jsou mše svaté v tradičních časech: 
Nový Rychnov: 8.00, Horní Cerekev: 9.30, Veselá: 
11.00



Jsme civilizací konzumu, říká v kázání prof. P. Piťha
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* Diecézní setkání mládeže, Č. Bu-
dějovice, 18.-19. 3.
Akce začíná v pátek na biskupském 
gymnázium, nabízí mj. koncert písnič-
káře Pavla Helana, netradiční modlit-
by, katechezi biskupa, workshopy aj. 

Možnost přespání. Více: www.dcm.bcb.cz.

* Moravské pašĳe Víti Marčíka: Soběslav, kostel 
- 11.3.; Veselí nad Lužnicí, kostel - 16. 3., Dačice, 
Katolický dům - 19. 3. v 17 hodin 
Osobitý českobudějovický divadelník Víťa Marčík 
ztvárnil vážné téma jako komediant, který u všeho 
byl a všechno viděl. Tradičně vtahuje do děje i di-
váka. „Je to velmi silný příběh a toto ztvárnění při-
vádí snad každého k slzám,“ objasňuje P. Tomas 
van Zavrel ze Sušice, kde Teátr také hostuje. 

* Exercicie P. Pata Collins v želivském klášteře 
4. - 6.3. Radost a svoboda v Kristu (jak překo-
návat závislosti); 8.-10. 3. Spravedlnost a milo-
srdenství (zvlášť pro kněze), 11.-13. 3. Intimita a 
křesťanská zralost

Události a pozvánky nejen z diecéze

Jako jarní slunce vítězí nad zimou a přináší procitnutí po 
dlouhém studeném čase, takový je příchod Ježíše o Veliko-
nocích. Zapálení svatého velikonočního ohně je pro křes-
ťany o Velikonocích centrální událostí. Oheň se zapaluje 
a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech 
Velké noci (ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně 
se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním 
průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu „Světlo Kristo-
vo“ vnese do temného kostela.                 (www.vira.cz) 

(...) Co je Evropa? Evropa není geografický pojem, 
ale pojem civilizační a kulturní. Je definována jako 
oblast, kde je uctíván křesťanský Bůh. Evropané 
si to uvědomili, když byli konfrontováni s jinou 
civilizací, která vyznává jiného Boha. 
   A to je zásadně jiná civilizace, protože mezi milo-
srdným, lidským a odpouštějícím Bohem, ochrán-
cem a zachráncem a Alláhem, nelítostně tvrdým 
bohem muslimů, je rozdíl. Křesťanství je nábožen-
ství, které už od Starého Zákona považuje člověka 
za svobodného. Dává mu právo se rozhodovat a 
žádá jeho odpovědnost. 
   Alláh, vyžadující naprostou poslušnost člověka, 
činí z něho otroka. Křesťanství hlásající pokoj, je 
zjevně náboženstvím života, Islám vyhlašující dži-
hád je naopak náboženstvím smrti. 
    Evropa je územím a území se musí hájit. Od 
první chvíle byl vztah mezi křesťanstvím a Islá-
mem charakterizován válkou o hranice dvou ná-
boženství. Odpočátku jde o džihád, boj na život a 
na smrt. Zapomněli jsme na to a nevíme si rady. 
    Jsme ohroženi,  děsíme se. A strach je špatný 
rádce. Všechno už bylo. Sestra Anežka řešila stejný 
problém při náporu Tatarů. Všechno už bylo, ale 
nic se do písmene neopakuje. Anežka řešila situa-
ci v době, kdy Evropa měla jasno, kdo je její Bůh.  

Řešením tehdy bylo pozvednout kříž a označit jím 
prapory na znamení, že ti, kdo pod nimi stojí, brá-
ní království života. A tím se dostáváme ke kořenu 
našeho neštěstí: odklonili jsme se k jinému bohu 
a stali se civilizací konzumismu. Jsme vyznavači 
peněz, které, jak si nalháváme, umožňují všechno, 
hlavně množství požitků. Všechno už bylo. Izrae-
lité si udělali modlu, zlatého býčka, symbol peněz, 
síly, mládí, sexuální potence. Přesně to, co Evropa-
né dali na vrchol své hodnotové pyramidy.
    Ušli jsme cestu trvající dobře půl milénia, než se 
projevil mravní rozvrat ne nepodobný sebevraž-
dě, protože Evropa se rozpadá. Nezbylo jí nic, co 
jí drží pohromadě. Nemá myšlenku, nemá Boha, 
nemá nic. Zbyly jí snadno směnitelné, ničím ne-
podložené bankocetle. Ale Evropa jich nemá dost, 
aby za ni vyhrály válku. Byrokratické monstrum 
předpisů a direktiv, které předstírá vytvoření jed-
notné Evropy, mi přĳde jako dílo dráteníka, který 
spravuje roztříštěný krajáč. (...) Vše se nám drolí 
pod rukama: právní řád, školství, rodiny... Podryli 
jsme i jazyk a nemáme, čím se dohadovat. Jeden 
druhému nerozumí - vše už bylo. 
    Celé kázání prof. P. Petra Piťhy na svátek sv. Anežky: 
www.apha.cz/file/49624/anezka-katedrala-13-11-2015-
-homilie-mons-pp.pdf

Co symbolizuje velikonoční oheň



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Nový Rychnov 
a Veselá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická 
farnost H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem
Zygmuntem. Náklad: 160 ks, výroba jednoho čísla 
stojí 6 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. 
Redaktor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@cen-
trum.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. března. 
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Nejen čokoláda. Deset věcí, od kterých se můžeme postit
Čokoládu a cukrovinky si v postě odříkáme běžně, 
ale vzdávat se každý rok stejných věcí už může být 
víc rutina než oběť. Půst by měl být gestem odříká-
ní z lásky k Bohu. Navíc nám pomůže k lepšímu 
sebeovládání a hlubšímu porozumění různým po-
těšením, pohodlí a luxusu v našem životě. Chcete 
zkusit něco jiného? Zvažte i tyto možnosti.

1) Půst od obrazovky a digi-
tálních přístrojů
Řada z nás je připoutána k di-
gitálním médiím a půst je šancí 
si je odříci. Třeba se rozhodne-
te nesledovat televizi před spa-
ním, přestat surfovat po webu 
během dne nebo až do Veliko-
noc nenavštěvovat sociální sítě. 
Zvažte, zda se o víkendu obejít 
bez obrazovek, nebo používat 
smartphone jen pro nejnutnější 
komunikaci.

2) Půst od negativních vyjadřování a kritiky
Jen vzácně se najde člověk, který občas nekritizuje 
druhé nebo se nezapojí do  negativních rozhovorů. 
Mnozí z nás sem tam někoho lehce pošťouchnou 
nebo utrousí zbytečnou poznámku. Postit se od ta-
kových řečí se snáze řekne, než udělá, ale je to silný 
akt sebezapření, který nás může změnit k lepšímu.

3) Půst od teplé sprchy
Není nic lepšího než začít den ranní teplou sprchou, 
ale zvažte, že byste mohli snížit teplotu vody a spo-
kojit se s vlažnou nebo studenou sprchou. V únoru a 
březnu to může být obzvláště velká oběť. 

4) Půst od nepodstatných nákupů
Řadě lidí je těžko odříci si nejnovější přístroj, krásné 
nové boty či maličkosti jako gurmánská káva, když 
se vydají na nákupy. Rozhodněte se, že se v postě 
budete obchodům vyhýbat. Můžete zajít ještě o krok 
dál a část ušetřených peněz darovat jako almužnu.

5) Půst od rychlého občerstvení
Lidé ze Západu mají rádi rychlé občerstvení, a toho 
je často těžší se vzdát než řádného jídla, protože je 
to pohodlná strava – něco, po čem sáhneme, když 
jsme ve stresu, unavení nebo si chceme odpočinout. 
Když si odepřete tento zvyk, pomůže vám to lépe si 
uvědomit vaši závislost na Bohu. 

6) Půst od hudby a rozhlasových pořadů
Post nás vede ke ztišení a naslouchání tichému Bo-
žímu hlasu. Půst od našich nahrávek, pořadů v rá-

diu, podcastů a audioknih je způsob, jak to udělat 
– hlavně při jízdě v autě. Setrvávat v tichosti může 
být nepříjemné, ale v tichu nalezneme Boha.

7) Půst od vlastní pohodlnosti
Mám na mysli to, co děláme z lenosti – třeba použí-
váme výtah, ačkoli lze jít po schodech; jedeme autem 

tři bloky, přestože lze jít pěš-
ky; objednáváme hotové jídlo, 
ačkoli můžeme sami uvařit. 
Něco z toho je nezbytné, aby-
chom zvládli ostatní denní 
povinnosti. Ale které byste si 
odřekli, abyste zapřeli sami 
sebe, obrátili mysl k Bohu a 
vytvářeli si lepší návyky?

8) Půst od vůní
Na vůních jsme závislí víc, 

než si myslíme: bytové osvěžo-
vače, osvěžovače v autě, voňavé ubrousky do sušič-
ky, parfémy, deodoranty, vonné svíčky a kosmetické 
produkty. V postě je odložte nebo používejte nepar-
fémovanou kosmetiku. Neznamená to zanedbávat 
osobní hygienu – to by nebylo projevem lásky k bliž-
ním–  jde jen o sebezápor u čichových potěšení.

9) Půst od umění
Zejména během tridua, je v kostelech zvykem zakrý-
vat krucifix a sochy. Jedním z důvodů je zaměření se
na to podstatné a vnímavost vůči chudobě. Zvažte, 
zda totéž neudělat doma. Třeba zakrýt obrazy nebo 
odstranit umělecké předměty a dekorace. Pomůže 
to zamyslet se nad světem bez krásy a umožní vám 
to ocenit vizuální potěšení, kterým se obklopujete.

10) Půst od veškerých pochoutek
Zapomenout na čokoládu je hračka. Pravoslavní se 
ale v postní době postí od cukru, alkoholu a živočiš-
ných produktů - tedy žádné máslo, smetana, jogurt, 
ani cokoli s cukrem (včetně sklenky vína). Žádné 
hovězí, vepřové ani drůbež. I v případě, že se ne-
chcete vzdát toho, co běžně jíte, plánujte si prostší 
jídla a zdržte se jídel a přísad, které považujete za 
dekadentní či slavnostní. 

Zoe Romanowská, převzato z Monitoru

Dokážu pár dní přežít bez mobilu a internetu?


