
duchovním. Cassian si myslí, že 
"když duch ztuční zároveň s 
tělem, poskytuje nebezpečnou 
látku k roznícení hříchu". 
Ztuční-li tělo, ztuční a otupí i 
duše. Jan Klimak říká: "Půst 
staví hráze proudu řeči, konejší 
neklid, chrání poslušnost, klidní 
spánek, uzdravuje těla a 
upokojuje duše." Nepokoj vzniká 
z nemírnosti, z nadvlády vášní a 
pudů. Půst ukázňuje, osvobozuje 
od vlády vášní a obdařuje 
vnitřním mírem duše, i těla.  
   Když odložím náhražková 
uspokojení, snímám ze sebe 
slupku. Na povrch vyjdou má 
přání a touhy, myšlenky kroužící 
kolem mne samého, mého 
úspěchu, majetku, zdraví, 
sebepotvrzení, mých citů jako 
hněv, hořkost a smutek. Mé 
rány, překryté aktivitou, 
sebeútěšnými prostředky či 
jídlem a pitím, se otevřou. Půst 
odkrývá, kdo jsem.  
    Nesmíme proti sobě bojovat 
postem ze strachu před pudy. 
Jde o zkrocení pudů, ale o 
zkrocení mírnými prostředky, 
ne o jejich násilné zlomení. Půst 
chce jen pudům odejmout 
nezkrocenost. Půst není zuřivé 
horlení proti tělu, je to cesta k 
přiblížení se vlastní pravdě.  
 
Z knihy německého benediktina 
Anselma Grüna Půst (vydalo 
Karmelitánské nakl., 1995) 

Ježíš řekl, že křesťané se mají při 
půstu odlišovat od farizeů, kteří si 
znetvořují tvář, aby lidé věděli, že 
se postí. Učedníci se mají postit ve 
skrytosti, ne před lidmi, a mají to 
dělat s veselou tváří. 
Ježíš se 40 dní postil. Ale na farizeje 
nepůsobí dojmem člověka, který se 
postí. Naopak - jí a pije s lidmi, sdílí 
jejich radost, nazývají ho "žroutem a 
pijanem vína".  
   I jeho učedníci čelí výtce, proč se 
nepostí jako farizeové. Zdravý půst 
ale musí být spojen s blíženskou 
láskou a dáváním almužny. Komu je 
půst přednější než láska, tomu jde 
jen o sebezdokonalení a výkon, 
kterým sobě i druhým dokazuje 
svou hodnotu.  
   Člověk se má půstem uvolnit od 
přehnaných starostí o věci tohoto 
světa a víc se věnovat věcem 

 

Ze života 
našich 
farností 
 

Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá    březen 2018 
  

 
  

 

Postit se máme ve skrytosti
Váš Otec ví, co 

potřebujete, dříve 

než ho prosíte. (Mt 

6, 8). Pokud se 

máme podobat Bo-

hu a začít zakoušet 

jeho štěstí, učme se 

vnímat druhé, jak to dělá on. Při 

modlitbě, zvláště když ho o něco 

prosíme, nemusíme používat hodně 

slov, protože Bůh se do nás tak silně 

vcítil, že zná každý záchvěv našeho 

srdce. Jeho vševědoucnost je vždy 

spojena s empatií – spoluprožíváním 

všeho, co námi hýbe. Podobně, když 

k nám někdo přichází s prosbou, 

nevnímejme jenom to, co máme 

udělat, nebo jestli dotyčného 

odmítnout. Zkusme se co nejvíce do 

něj vcítit a rozeznat, co prožívá a co 

by mu skutečně mohlo pomoct. 

Pokud nás v něčem Bůh nevyslyší, 

má pro nás připravenou neporo-

vnatelně lepší variantu. Hledejme 

bohatší „plán B“ pro naše 

prosebníky, když nemůžeme vyslyšet 

jejich prosby.  
Váš otec Jaroslaw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Stačí málo slov 

VELIKONOČNÍ OBŘADY 
Zelený čtvrtek: 16 h Rynárec, 17 h 
Počátky, 18 h H. Cerekev a Žirovnice 
Velký pátek: 17 h Počátky, 18 h 
Horní Cerekev, 18.30 h Veselá 
Bílá sobota: 18.30 h Veselá, 19 h 
Počátky, 20 h Horní Cerekev 
Květná neděle, Velikonoční neděle 
a Velikonoční pondělí: všude mše 
svaté v běžný nedělní čas 
 



 
 

 

Březen z pohledu liturgie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 

PÁ 2.3. První pátek v měsíci (adorace, křížová cesta, mše)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

SO 10.3. návštěva nemocných a starších všechny farnosti 10 hodin 

SO 10.3. promítání filmu Život začíná po stovce fara H. Cerekev 19 hodin 

PÁ 16.3. Osadní svátek, Den milosrdenství: kříž.cesta, mše, korunka   kostel H. Cerekev    17.30 h 

SO 17.3. Mariánská družina se sestrou Romanou (děti 5-12 let) fara H. Cerekev 10-11.30 h 

SO 24.3. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

SO 30. 3. setkání ministrantů fara H. Cerekev 9 hodin 

* postní zpovídání 
Postní zpovídání pro farnost Počátky se koná v 
sobotu 10.3. (9-10 h), pro farnosti Horni 
Cerekev a Rynárec se pak uskuteční v neděli 
11. 3. od 15 h v Horní Cerekvi. Zpovídání 
proběhne také v Pelhřimově: v neděli 18. 3. 
(14-17 h), pak od pondělí 19. 3. do středy 21. 3. 
(7-12 a 13-18 h). 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 4. 3. v Počátkách a 11. 3. 
v Horní Cerekvi a v Rynárci. 
 
* termíny křížových cest 
V postě se konají v našich farnostech křížové 
cesty v těchto termínech: v Horní Cerekvi v 
pátek v 17.30 h a v neděli v 10 h, v Rynárci ve 
čtvrtek v 14.45 h, v Počátkách ve středu v 
16.30 h a ve Veselé v úterý od 18 hodin. 
 

Život začíná po stovce - dokumentární film, který 
zachycuje čas okolo 102. narozenin paní Dagny. 
Tato seniorka žijící ve Švédsku ovládá moderní 
technologie a chodí do televizních pořadů. Je 
důkazem toho, že se můžeme učit novým věcem 
v každém věku. Promítat budeme v sobotu 10. 
března v 19 hodin na faře v Horní Cerekvi.             
                                                      Anežka Hunalová 

 

Film o životě stoleté ženy 
 

Aktuality z našich farností 
 

Ohlédnutí za farním plesem 
 

Jak se využijí postní kasičky? 

Postní doba nás vede k modlitbě, postu a 
almužně. Proto Diecézní charita s pastoračním 
týmem biskupství obnovili dříve zaběhlou postní 
akci, která se nazývala postní kasičky.  
   Do nich mohou věřící vkládat peníze za něco, co 
si odřeknou. Příspěvky budou rozděleny na dvě 
části. První bude prostřednictvím Charity 
použita na pomoc lidem v nouzi, druhá bude 
prostřednictvím pastoračního týmu použita na 
pomoc při pastorační činnosti v diecézi.  
   Byli bychom moc rádi, kdybyste po 
Velikonocích příspěvky z kasiček spočítali, 
výsledky ohlásili ve svých farnostech, farníkům 
poděkovali za štědrost a výnos předali 
vikariátnímu zástupci. Děkujeme za podporu.  

Pastorační tým a Diecézní charita  
 

   V pátek 2. 2. se uskutečnil již tradiční farní ples 
v kulturním domě ve Veselé. I přesto, že účast na 
plese byla menší než v minulých letech, se ples 
vydařil.  Ani letos nechybělo předtančení, 
v podobě několika tanců, které předvedli 
tanečníci z Pelhřimova.  
   Následně parket patřil návštěvníkům, které 
doprovázela kapela Kamenická čtyřka. O 
zpestření plesu kolem půlnoci se postarala 
mládež z našich farností, která si připravila 
zajímavý tanec a nechyběla ani bohatá tombola, 
o kterou byl velký zájem. 

Monika Harudová 
 



 

Zdanit církevní restituce? Z dohody podraz 
 

Stát si od vás nemůže 
nechat zaplatit za to, 
že vás odškodní. 
Zdanit odškodnění 
můžete asi stejně, 
jako zdanit krádež, 
která mu předcházela. 
Samozřejmě se najdou 
lidi, kteří tleskají 
nápadu Andreje 
Babiše zdanit církvím 
finanční náhrady, na kterých se církve před pár lety 
dohodly se státem. 
   "Je to příjem, má se zdanit," říká Babiš. Řada 
politiků se kritikou restitucí prosazuje, protože takhle 
se prosadit v Česku jde: závist, nenávist a důsledky 
zmatených českých dějin vytváří mocné a zlé kouzlo.  
   Logicky na restituce útočí hlavně KSČM, protože 
jejich režim za újmy církvím byl odpovědný. Menší 
odškodnění by bylo umenšením rozsahu jejich viny. A 
komunisté cítí, že je Babiš potřebuje. Proto na 
oplátku chtějí, aby jim pomohl zmenšit jejich vinu. 
   V první řadě jsou restituce nápravou historických 
křivd. Ty nejdou vzít zpátky; lze je jen snížit, a pouze 
částečně. Možná je to spravedlnost, možná jen pokus 
o ni, ale zdanit jedno ani druhé nemůžete.  
   Řada politických vězňů už dostala odškodnění za 
léta v kriminále, a zdanit tento jejich „příjem“ 
nenapadlo ani komunisty. Takže teď by se zdanil i 
příspěvek, který stále vyplácí stát příslušníkům třetího 
odboje? Zkrátka zdanit odškodnění je nesmysl: byli 
jste okradeni, někdo vás odškodní. Nebo ne. Ale 

nemůže si od vás nechat 
platit za to, že vás odškodní. 
Připomíná to Šimka a 
Grossmanna: „Nechci slevu 
zadarmo". Zdanit odškodnění 
můžete asi stejně, jako zdanit 
krádež, která předcházela.  
   Církevní restituce jsou i 
dohodou mezi státem a 
církvemi, které přijímaly 
příspěvky na činnost a 

zavázaly se jich do budoucna vzdát. To vše je součástí 
dohod, které musí schválit i druhá strana. Biskupové 
už ale dali najevo, že restituce jsou pro ně uzavřené. 
Ústavní soud proto celý nápad může smést se stolu. 
   Možná to Babiš ví, ale je to jen hra s komunisty, 
které potřebuje do hry před veřejností. Ale ta hra se 
netýká jen komunistů, případně Okamurovy SPD: je 
to hra o tom, že část spravedlnosti se dá proměnit ve 
zlaťáky. Babiš není první, kdo zdanění požaduje, před 
ním to byl mj. jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD).  
   Bývalý šéf ČSSD Bohuslav Sobotka zpochybňování 
restitucí odmítl a ctil dohodu. Dnešek ho asi neocení, 
budoucnost snad ano. Protože dohoda by byla 
výhodnější pro stát - mimo jiné, až by byly finanční 
náhrady vyplaceny, byl by rozpočet šetřil každý rok 
částky, které by církvím dle původního systému musel 
platit. Ale nejde jen o peníze; uzavřené věci je nefér 
zpochybňovat. Odškodnění není jen náhrada, ale i 
uznání viny a prosba o odpuštění a podání ruky. 
Nemůžete udělat podraz, i když ušetříte miliony. 
     Luděk Navara, autor knihy Příběhy železné opony  

 

 

     * Nová Cerekev, 9.-11.3., Pán prstenů 
                       Středisko Síť Pelhřimov s farností zve mladé 
                   na víkend nad třídílným filmem Pán prstenů.  

      Začátek 9.3. v 16h. Zhlédnutí filmu doprovodí 
komentáře, mj. o duchovním přesahu díla. Akcí 
provede P. Štěpán Smolen. Hlaste se do 6.3. 

 
* Praha, 9.-11.3., duchovní víkend Tammím 
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají 
duchovní víkend Tammím pro mladé muže ve věku 15-
30 let, a to 9.-11.3. Tentokrát se zaměří na téma 
„Každému je dán dar“. Kromě modlitby a ztišení dojde i 
na přednášky či rozhovory o hledání a prožívání víry. 
Přihláška: tammim@signaly.cz. 
 
* České Budějovice, 15. 3., beseda s Rodem Dreherem 
Má církev jít ven, či pečovat o kořeny? Má být sro-

zumitelná, nebo si střežit identitu? Jak žít křesťansky a 
neskončit v ghettu? Beseda s Rodem Dreherem, ame-
rickým publicistou a autorem klíčové knihy Benediktova 
cesta, 15. 3., 18 h, Studentský kostel Sv. Rodiny 
 
* České Budějovice, 23.-24.3., setkání mládeže 
Diecézní setkání mládeže začíná v komunitním centru 
sídliště Máj v pátek (kapely Elaion a PM) a pokračuje 
hlavním sobotním programem (paralelně pro SŠ a VŠ) 
v salesiánském kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech 
(9-16 h): účast obou biskupů, jako host režisér a herec 
Jiří Strach, otec Josef Prokeš. Více na www.dcm.bcb.cz 
 
* Želiv, 23.-25.3., exercicie  
Premonstráti pořádají duchovní obnovu s teologem a 
misionářem Václavem Čápem. Téma: meditace Písně 
písní, jde o příležitost ke ztišení a přípravě na Velikonoce 
a ke kontemplaci před eucharistií. 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

mailto:tammim@signaly.cz
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Sloupec vlevo: horní fotka zachycuje vojáky u 
Jordánu (hranice s Pásmem Gaza), dolní pak 
pohled z Olivetské hory na Jeruzalém. 
Sloupec vpravo: odshora Kumrán (Kumránské 
svitky), pod ním Golgota, níže pak Getsemanská 
zahrada a nejníže pak Jordán, ve kterém byl Pán 
Ježíš pokřtěn od Jana Křtitele. 

Životní pouť otce Jaroslawa do Svaté země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsem rád, že se mi po 43 letech života splnil 
můj sen. Myslím si, že každý v životě musí 
dospět do určitých cílů. Já jsem na tu chvíli 
dlouho čekal a tímto cílem pro mě bylo 
putování do Svaté země, do Izraele.  
   Ten sen určitě začal už v kněžském semináři 
v Katovicích, kde jsem poznával Písmo svaté. 
Ale řada slov a situací z něj byla přede mnou 
skrytá. Teprve na této pouti jsem poznal a 
odhalil řadu tajemství, které nebyly ani při 
studiu patrné. Třeba v Galileji, kde Pán Ježíš 
kráčel a hlásal radostnou zvěst, měl hodně 
přirovnání týkajících se přírody. A teprve při 
pouti jsem pochopil, že jedině tam to šlo udělat 
– v Judeji už je totiž kamenitá poušť. Takže 
člověk teprve na místě hodně věcí pochopí.  
   Každý krok po Svaté zemi znamenal 
podobenství i vzpomínku na Ježíše a apoštoly 
až do Jeruzaléma, Svatého města, kde se 
odehrálo spasení světa. Bylo pro mě dobré 
vidět ta místa. A pouť do Izraele doporučuji 
všem, protože vše nejde popsat slovy. Jel jsem i 
proto, abych prožil s Ježíšem evangelium. 
Děkuji Mu za to, že se to povedlo. Pamatoval 
jsem přitom i na Vás, farníky, v modlitbě na 
těchto důležitých místech. Děkuji za Vaše 
modlitby.                                          otec Jaroslaw 


