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Velikonoční přání pro čtenáře:
 Společenství 

učedníků rostlo. 

Drželi pohromadě. 

Vše měli společné. 

Těšili se všeobecné 

oblibě. Tak nezvy-

kle krásné a zdravé 

společenství je plodem Kristovy 

smrti a zmrtvýchvstání. Žije z Ducha 

Svatého. Je to tajemné tělo Krista, 

církev svatá, i když složená 

z chybujících lidí. Měla jistě i 

problémy, její členové byli proná-

sledováni i zabíjeni. V Ježíšově jméně 

nesměli mluvit, aby se neděly 

zázraky. Považovali však za nemožné 

poslouchat více lidi než Boha. 

Nemohli mlčet o tom, co viděli a 

slyšeli. Kdo skutečně poznal Krista, 

ten se chce Kristu líbit, i kdyby se mu 

celý svět smál. Kdo opravdu věří ve 

vzkříšení, ten se žene za Kristem, a 

všechna lákadla světa považuje za 

brak. Ne že by světem pohrdal, ale 

proto, že objevil nesrovnatelně větší 

hodnotu. I tyto Velikonoce nabízejí 

víc než radostné Aleluja. Ukazují 

cestu k osobnímu setkání s Kristem. 

Dávají orientaci, vzpruhu i naději. 

Pokusme se proto žít vskutku 

velikonočně celou velikonoční dobu. 

Snad potom poznáme radost 

z velikonočních plodů. Proto my 

křesťané, když se radujeme ze 

Zmrtvýchvstání, oslavujeme i svůj 

vlastní „nový život“. Buď za to Bohu 

chvála, dík a čest. Požehnané  

Velikonoce.          Váš otec Jaroslaw 

 
 
 
 

 

 

 

 

Plody vzkříšení 

Kristus vstal z mrtvých, aleluja! 
Vpravdě vstal z mrtvých, aleluja! 

Čím nás musel vykoupit Ježíš? 
 

Anglikánský pastor George 
Thomas přišel jednou o 
velikonočním nedělním ránu 
do kostela a nesl rezavou 
prázdnou ptačí klec. Dal ji ke 
kazatelně. Lidi pozdvihli 
obočí, když začal mluvit.  
Říkal, jak ve městě potkal 
chlapce s touto klecí. Byli v ní 
tři malí ptáčci, třesoucí se 
chladem a strachem. Pastor se 
kluka zeptal: „Co to máš, 
synku?" „Pár starých ptáků," 
odpověděl.  „Co s nimi chceš 
dělat?" zeptal se pastor.  
               (pokračování na str. 2) 



 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             - - - - - - - - - - - 
Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 

PÁ 6.4. První pátek v měsíci (adorace, mše, prvopáteční modlitby)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

PO 9.4. Zvěstování Páně – mše (v úterý 10.4. mše nebude) kostel H. Cerekev 18 hodin 

SO 14.4. návštěva nemocných a starších všechny farnosti 10 hodin 

PÁ 20.4. Den milosrdenství: růženec, mše, adorace, korunka   kostel H. Cerekev    17.30 h 

SO 21.4. Mariánská družina se sestrou Romanou (děti 5-12 let) fara H. Cerekev 10-11.30 h 

SO 28. 4. setkání ministrantů fara H. Cerekev 9 hodin 

SO 28. 4.  mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

* oprava varhan ve Veselé 
Ve Veselé probíhá natírání varhan proti 
červotoči a tmelení nejvíce postižených míst. 
Doprovod po dobu oprav zajišťují klávesy. 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Velikonoční sbírka bude 1. dubna. 
______________________________________________________ 

(dokončení ze str. 1) 
„Hrát si s nimi. Budu je dráždit a trhat jim peří, 
aby se porvali. Pobavím se," řekl hoch. „Ale dřív či 
později tě to přestane bavit. Co pak?" namítl 
pastor. „Mám i pár koček," pravil chlapec, „rády si 
na nich pochutnají." Pastor ztichl a pak řekl: 
„Kolik za ně chceš?" „Na co by vám byli, pane? 
Jsou to obyčejní ptáci z pole, ani nezpívají a 
nejsou pěkní!" odpověděl kluk. „Kolik?" znovu se 
ptal pastor. Chlapec si ho přeměřil, jako by byl 
blázen, a řekl: „Deset dolarů!“ Pastor mu dal 10 
dolarů a chlapec zmizel. Pastor klec donesl na 
konec aleje a pustil ptáčky na svobodu.  
 
V kostele pak navázal tímto příběhem: Satan se 
vrátil z ráje a chlubil se Ježíšovi: „Nachytal jsem 
plný svět lidí. Nastavil jsem návnadu a oni 
neodolali. Mám je všechny!" „Co s nimi uděláš?" 
ptal se Ježíš. Satan řekl: „Budu si s nimi hrát! 
Budu je učit, jak se rozvádět, jak si škodit, naučím 
je všechny neřesti, jak vynalézt pušky a bomby a 
jak se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"  „A co 
uděláš potom?" zeptal se Ježíš. „Zabiju je!“ hrdě 
hlásil Satan. „Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš. 
„Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani špetka 
dobra. Budou tě jen nenávidět. Poplivají tě a pak 
tě zabijí!" „Co za ně chceš?" zeptal se opět Ježíš. 
Satan se usmál: „Každou tvou slzu a všechnu tvou 
krev!" Ježíš řekl: „Máš to mít!".   
 
                                  (anonym z www.katyd.cz) 
 

Přednáška o cestě do Svaté země 

Aktuality z našich farností 
 

Duben z pohledu liturgie 

2. Sv. Františka z Pauly, poustevníka 
4. Sv. Izidora, biskupa a učitele církve  
5. Sv. Vincence Ferrerského, kněze  
7. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze  
11. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  
13. Sv. Martina I., papeže a mučedníka  
21. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve  
23. Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 
svátek 
24. Sv. Jiří, mučedníka  
25. Sv. Marka, evangelisty, svátek 
28. Sv. Petra Chanela, kněze a 
mučedníka 
29. Sv. Kateřiny Sienské, panny a 
učitelky církve, patronky Evropy, svátek 
30. Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V., 
papeže 
 

Město Horní Cerekev požádalo P. Jaroslawa o 
přednášku o jeho cestě do Svaté země, kterou 
nedávno absolvoval a o níž jsme psali v 
minulém farním zpravodaji. Prezentace se bude 
konat 12. dubna v 17 hodin v kulturním domě 
v Horní Cerekvi, kam mají možnost zavítat ti, 
kteří nestihli jeho přednášku o pouti do Izraele 
na faře.                                                                   (hm) 

 



 

Většina kněží se kardinála Duky zastala 
 

Na Popeleční středu se 
před pražským arcibiskup-
stvím konala demonstrace 
(viz foto) proti českému 
primasovi kardinálovi Do-
miniku Dukovi. Účastníci ho 
kritizovali za údajně příliš 
dobré vztahy s prezidentem 
Zemanem a že po volbách 
gratuloval (kromě jiných 
předsedů) i předsedovi SPD 
Okamurovi, kterého protestující mají za extremistu. 
Výsledkem protestu byl dopis, v němž stovka 
křesťanů vyzvala papeže, aby Dominiku Dukovi 
neprodlužoval mandát. Poté vznikla naopak petice 
na obranu kardinála, ta má nyní 3000 podpisů.  
    Redakce IDNES.cz oslovila se žádostí o komentář 
přes 20 kněží. Z těch, kdo odpověděli, se většina 
Dominika Duky zastala.  Našli se ale i jeho kritici. 
   Václav Dolák, farnost Svitavy: „Dopis neznám, ale 
kněz při svěcení slibuje úctu a poslušnost biskupovi, 
takže tohle je jako jít proti svému otci. V pubertě na 
otci vidíme chyby, ale v dospělosti si řekneme, že 
jeho kroky byly správné – zdá se mi to tedy 
pubertální. Kardinálova vyjádření jsou dobrá.“  
   Zbigniew Czendlik, farnost Lanškroun: „Podle mě 
signatáři dopisu nezvolili správný způsob, jak svůj 
názor vyjádřit. Dělat manifestace není v církvi obvyklý 
způsob komunikace. Máme Popeleční středu a 
myslím si, že dopis bude mít hodnotu toho popela. 
Tedy, že pomine a život půjde dál. V rukou to má 

Svatý stolec. Já si kardinála 
Duky velmi vážím, takže by 
mi vůbec nevadilo, kdyby 
zůstal delší dobu.“  
   Pavel Hověz, farnost Brno-
Lesná: „Každý má chyby, ani 
mně se nelíbí politikaření s 
prezidentem a jeho suitou, 
ale to je můj názor a 
někomu se naopak může 
líbit, že se snaží o konsenzus. 
Celá věc je důkazem toho, 

jak je rozdělený národ. Ale určitě pan kardinál 
nenadělal takové špatnosti, aby musel skončit. 
Signatáři jsou malou skupinkou, která kardinála nemá 
ráda, a jejich dopis je jen plácnutí do vody.“ 
   Karel Kočí, farnost Neposkvrněného početí v Praze: 
„Za panem Dukou stojím, každý dělá věci dobře i 
špatně a myslím si, že není na iniciátorech petice, aby 
to posuzovali. Papež ví, co má dělat, a rozhodne se 
podle sebe, zasílání dopisů mi připadá nepatřičné.“ 
   Gabriel Burdej, Vilémov na Havlíčkobrodsku: „Při 
vší úctě vůči panu kardinálovi, který je na svůj věk 
vitální i mentálně, by bylo lepší, aby přišel nějaký 
nový vítr a člověk, který není tolik svázaný s touto 
směšnou garniturou. Dopis ale jeho autoři měli 
nejdříve předložit k širší debatě, abychom se k tomu 
mohli všichni vyjádřit. Na druhé straně, každý má 
právo vyjádřit se, aspoň to vyvolá reakce.“.  
 
(citace jsou vybrány z článku na www.idnes.cz)  

 

 

 

     * Praha, 7.4., Pochod pro život 
                       Již po osmnácté projde Prahou Národní                            
                  pochod pro život a rodinu. Připomíná  
                   společnosti nenahraditelnou hodnotu   
                    rodiny, manželství a respekt k životům 
nejmenších z nás. Akce začíná v 10.30 v katedrále, 
z Pelhřimova bude vypraven autobus.  
 
* Pelhřimov, 5.-8. 4., filmový festival Jeden svět 
Letošní Jeden svět v Pelhřimov „otevře“ 5.4. v 17.30 
v kině Vesmír dokument o D. Trumpovi, který 
okomentuje mj. prezidentský kandidát Pavel Fischer. 
Z dalších filmů je zajímavý dokument Nerodič (7.4. 
v 17.30 ve Slávii) o šesti různých formách rodin. 
 
* České Budějovice, 21.4., sraz charismatické obnovy 
Oblastní setkání Charismatické obnovy se koná 21.4. 

od 9 hodin v Domě kultury Metropol v Českých 
Budějovicích. Tématem setkání je „Jdi a zbuduj můj 
dům“ a hosty akce jsou bratří františkáni a jejich tým.  
 
* Zájezd do Polska, 27.4. – 1 .5. 
Obláti z Klokot pořádají čtyřdenní autobusový zájezd 
do Polska (Czenstochová, Licheň, Malbork, Gdaňsk), 
průvodcem je polský oblát P. Mariusz. Pouť je vhodná 
i pro seniory a není fyzicky náročná.  
 
* Želiv, 17.-20.5., exercicie s misionářem G. Biju 
Premonstráti ze Želiva pořádají v květnu Svatodušní 
duchovní obnovu s indickým misionářem Georgem 
Biju, který je členem kongregace vincentinů a působí 
v afrických zemích. Tématem je: „Všichni, kdo se 
dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové.“ 
Přihlášky na www.zeliv.eu. 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Počátky, 

Žirovnice, Rynárec a Veselá. Vydávají 1x měsíčně 

farnosti, zastoupené P. ThLic. Jaroslawem 

Zygmuntem a P. Jaroslavem Maxem Kašparů. 

Náklad: 200 ks, výroba čísla stojí 10 Kč. Archiv a víc 

fotek na: www.cerekev.cz Redaktor: Jan Mazanec, 

mazanec@centrum.cz, 775 269 206. Uzávěrka 

příštího čísla: 24. dubna. 
 

Pelhřimovskou Charitu nově vede náš farník  
 
 

 

 
 
 

 

 

Služby Oblastní  
charity Pelhřimov  

 
          (v závorce údaj o využití  
            služby, data jsou za rok 2017): 

 
Charitní pečovatelská služba (125 lidí) 
Charitní osobní asistence (26 lidí)  
Domácí hospicová péče Iris (30 lidí) 
Půjčovna kompenzačních pomůcek (86 smluv o 
půjčení) 
KLÍČ – centrum pro rodinu (61 rodin) 
Občanská poradna (412 lidí) 
Charitní záchranná síť pro lidi v nouzi (188 lidí) 

Co pro Tebe po nástupu do nové funkce bylo 

nejtěžším oříškem?  

Od začátku mého působení se objevuje hodně 

nejasností, potíží a nepravdivých informací 

kolem domácí hospicové péče. Charita tuto 

službu buduje a poskytuje již deset let nejen na 

Pelhřimovsku, ale i Humpolecku a Pacovsku. Je to 

služba, o které se málo mluví a ví, ale která je 

velmi potřebná. Do budoucna je třeba systémově 

vyřešit její financování, což není otázka jen pro 

pelhřimovskou Charitu, ale pro celou společnost. 

 

Která ze služeb Charity je hodně aktuální? 

V České republice stále roste počet lidí s dluhy a 

exekucemi. Řada z nich se ze spirály dluhů sama 

nemá šanci dostat. Podle novely insolvenčního 

zákona budou od léta letošního roku tyto potíže 

moci řešit jen akreditované společnosti. Naše 

občanská poradna akreditaci již má, takže 

bychom se tak měli stát zřejmě jedinou 

organizací na okrese, která bude tuto 

problematiku řešit zdarma.                                (hm) 

 

Jiřího Smrčku (* 1973) i s jeho početnou 

rodinou můžete potkat ve farnostech Rynárec 

nebo Horní Cerekev. Žije v Zajíčkově, 

vystudoval obor mechanik-elektronik a 

později i náboženské nauky na Katolické 

teologické fakultě v Praze. Nedávno se stal 

ředitelem Oblastní charity Pelhřimov, která 

nabízí služby potřebným (viz rámeček), a 

naplno nebo částečně zaměstnává 50 lidí. K 

jeho nové práci jsme se zeptali: 

 

Donedávna jsi pracoval v čistě technických 

profesích (telekomunikační zařízení Českých 

drah). Jak jsi dospěl k tak radikální změně 

práce od technické k sociální oblasti? 

Ve své předchozí práci v ČD Telematika jsem si 

poslední dobou často kladl otázku, jaký má tahle 

práce smysl a jestli bych neměl dělat něco, co je 

víc přínosné pro lidi. Na podzim jsem byl na 

duchovních cvičeních, která tematicky 

navazovala na mužskou iniciaci, kterou jsem 

absolvoval už dříve. I tam jsem si tu otázku kladl. 

Těsně po návratu z exercicií jsem v Pelhřimově 

slyšel, že se hledá ředitel Charity. A začal jsem 

vnitřně pociťovat, že mám v tomhle směru něco 

udělat. Svěřil jsem to Bohu s tím, že pokud budu 

na této pozici prospěšný a mám k ní předpoklady, 

tak to s Boží pomocí chci zkusit. 

 

Na co bys chtěl ve své práci dávat důraz? 

Obecně bych chtěl, aby Charita navázala vztah s 

pelhřimovskou farností. Je důležité, aby farníci 

neměli dojem, že jsme nějaká oddělená 

organizace, ale spíš aby cítili, že patříme k sobě. 

Přál bych si, aby se v naší práci nenásilně 

odrážela naše víra. 


