
V mládí jsem se nikdy netěšil na 
půst. Znamenal pro mě omezení 
a smutek z nesplněných předse-
vzetí. Vnímal jsem ho jako duchov-
ní atletiku – splnit předsevzetí pro 
mě bylo jako zaběhnout kilometr 
pod tři minuty. Jenže proč? Atlet je 
mladý a plný síly, ale uvnitř stejně 
myslí na sex a další potěšení. Jeho 
tělo je mladé a silné, duch je slabý. 
Sebezápory nefungovaly.

Jak život běžel dál, postní dobu 
jsem bral jako šanci přiblížit 
k Bohu – ne sebezápory, ale tím, 
že začnu pořádně dělat to, k čemu 
jsem se zavázal. Opravdu se budu 
modlit denně růženec a číst Bibli 
v originále. Ale zas jsem to nespl-
nil. Později jsem chtěl víc bojovat 
se svými neřestmi: nepít alkohol 
a jít včas spát. Dobře jsem začal, 
ale dlouho nevydržel.

Výše uvedené možná odráží 
zkušenost většiny z nás. Problém 

ale je, že jsme normál-
ní život oddělili od du-
chovního, a ten bereme 
jako povinnost. Jsme 
rozdvojeni a snažíme 
se to řešit přibíráním 
dalších povinností vůči 
Bohu. Jenže to hlavní je 
změna smýšlení – po-
chopení, že Bůh naše 
povinnosti vůči sobě 
nepotřebuje.

Ježíš, vyhladovělý po 40 dnech 
půstu, pokušiteli odpoví: „Nejen 
chlebem živ je člověk, ale každým 
slovem, které vychází z Božích 
úst!“ Kdyby 40 dnů nehladověl, 
napadla by ho ta věta? Jen hladový 
člověk může přijít na něco tako-
vého. Roky mi tedy trvalo pocho-
pit, že půst není jen sebezápor, ale 
že stačí nejíst. Při hladu objevím 
věci, které jsou mi skryty. Půst je 
tělesná i hluboce duchovní věc. 
Je to podmínka hlubší modlitby 
i většího milosrdenství. Je nejlep-
ší přípravou na vigilii. Tělo i duch 
se mají na Vzkříšení těšit a pak ho 
hostinou s přáteli oslavit. Časem 
snad pochopíme, že půst není jen 
otázkou doby postní, ale sjedno-
cující silou – kdy náš duchovní 
život nebude oddělen od života 
běžného.

P. Ladislav Heryán 
(pro Katolický týdeník)
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Den nemocných 
a půst

V neděli 11. úno-
ra, v den liturgické 
památky Panny 
Marie Lurdské, bu-
deme spolu s ce-
lou Církví prožívat 
26. Světový den 
nemocných. V na-

šich modlitbách tedy všichni pa-
matujme na všechny starší lidi 
a nemocné, ale také na lékaře, 
zdravotnický personál a na všech-
ny ty, kdo doma nebo jinde pečují 
o své blízké, které skolila nemoc. 
O tři dny později, ve středu 
14. února, pak Popeleční středou 
začíná velký půst. Jak říká svatý 
Petr Chryzolog: „Kdo se modlí, ať 
se pos  . Kdo se pos  , ať je mi-
losrdný”. Začínající postní doba 
nám dává příležitost nejen k no-
vému obrácení, ale také k pro-
hloubení našeho křesťanského 
života. V našem snažení nám 
může pomoci i postní almužna. 
Jde o spojení konkrétní pomo-
ci bližnímu v nouzi s aske  ckým 
cvičením k osvobození se od neú-
měrné závislos   na pozemských 
dobrech. 
Přeji dobrého začátku, aby konec 
byl vynikající. 

Vaš otec Jaroslaw

Půst není povinností vůči
Bohu, ale změnou smýšlení



Kalendárium – chystané akce v našich farnostech
PÁ 2. 2. Farní ples KD Veselá 20 hodin
NE 11. 2. Dětský karneval fara Horní Cerekev 14.30–17 h
ST 14. 2. mše na Popeleční středu kostel Počátky 17 h
PÁ 16. 2. Den milosrdenství (kříž. cesta mše, adorace, korunka) kostel H. Cerekev 17.30 hodin
SO 17. 2. návštěva nemocných a starších všechny farnosti od 10 hodin
SO 17. 2. Mariánská družina (5–12 let, se s. Romanou) fara H. Cerekev 10–11 hodin
SO 24. 2. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9–11 hodin
SO 24. 2. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin

Aktuality z našich farností
* pomazání nemocných 
Světový Den nemocných (památka Panny Marie Lurd-
ské) je v neděli 11. 2. Svátost nemocných se bude udě-
lovat při bohoslužbách 20. 2. v 18 h v Horní Cerekvi, 
21. 2. v 17 h v Počátkách a 22. 2. v 15.15 h v Rynárci. 
Ke svátosti může přistoupit každý, kdo je nemocný 
či překročil 60. rok života. Zveme všechny potřebné 
a prosím je, aby předtím přistoupili ke zpovědi. 
* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka 
na opravy bude 18. 2. (v Počátkách 4. 2.), na Svato-
petrský haléř pak 25. 2.
* dětský karneval
V neděli 11. února bude na faře v Horní Cerekvi dět-
ský karneval od 14.30 do 17 hodin. Srdečně zve Jana 
Dvořáková
* změna mší
O nedělích 4. 2. a 11. 2. bude mše svatá v Horní Ce-
rekvi až v 11hodin. 
* křížové cesty
V postní době budou křížové cesty: v Horní Cerekvi 
v pátek v 17.30 h a v neděli v 10 h, v Rynárci ve čtvr-
tek v 14.45 h a v Počátkách ve středu v 16.30 h.

Únor z pohledu liturgie

Tři králové vyšli do ulic
V den slavnosti Zjevení Páně (6. 1.) 

vyšli do ulic Horní Cerekve čtyři sku-
pinky tříkrálových koledníků. Vy-
brali celkem 35 675 Kč. Spolu s Horní 

Vsí výtěžek činí 45 060 Kč. Koledníci děkují všem za 
milé přivítání a za přispění do kasiček Charity. Sbír-
ka pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení 
výtěžku je následující: 65 % využije Charita přímo 
v dotyčné obci nebo okolí, 15 % výnosu poputuje na 
projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní pro-
jekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zby-
lých 5 % pokryje režii sbírky. (foto ze sbírky na str. 4)

Jaroslava Vopálková

Naší hornocerekvické kostelnici, paní Jiřině Dvořákové, 
přejeme k jejím 70. narozeninám hodně Božího požeh-
nání a jsme ji vděční za její obětavost a službu. 

Farníci a P. Jaroslaw Zygmunt 



O volbě prezidenta se říká, 
že to byli možná právě křes-
ťané, kteří rozhodli. Přesto-
že totiž známí kněží i přední 
lidovci doporučili J. Drahoše, 
řada konzervativnějších vě-
řících volila M. Zemana. Pro 
ilustraci jejich způsobu myš-
lení, pro pochopení Zemano-
va vítězství (a pro případ-
nou diskusi) otiskuji názor 
jednoho z nich, i když s ním 
jako redaktor nesouhlasím. 
J. Mazanec

Zeman pro mě zdaleka není 
ideální. Víckrát jsem byl jeho chováním tak zhnu-
sen, až jsem zvažoval, že ho nikdy volit nebudu. Vadí 
mi přehnané buranství a ještě víc podpora Babišovi 
(ovšem pokud vyhraje, už Babiše potřebovat nebu-
de). 

Úřad prezidenta je politická funkce. Má jí zastá-
vat politik, protože jedině pár let strávených ve vr-
cholné politice člověka „svlékne do naha“. Rozdíl je 
mluvit v televizi, a rozdíl je jednat za národ a nést 
za to odpovědnost. O špíně i kvalitách Zemana víme 
dobře. U Drahoše nevíme: Zastane se nás v životně 
důležitých tématech? Bude ho slyšet? Má tuto od-
vahu?

Volbou Zemana volím hlasitého kritika islámu. 
Nazývá věci pravými jmény, raději řekne pravdu, 
než aby byl korektní a získával si před světem body. 
Udělá vše pro to, aby k nám nebyli přijímáni eko-
nomičtí migranti, jejichž část by vytvořila podhoubí 

radikálního islámu. Zeman zná problémy eurozóny 
– proto nedoporučuje euro. Také má bližší názo-
ry mé víře ohledně potratů. Navíc je známý přítel 
Izraele a židovského národa – kdyby chtěl být popu-
lární u světové reprezentace, tak to nedělá.

Ve většině těchto pro mě stěžejních otázek pan 
Drahoš představuje buď opak, nebo nic. Ano, jeho 
chování na Hradě by bylo důstojnější, nedělal by 
„ostudu“. Ale jinak bychom o něm asi nevěděli. A ar-
gument, že Drahošem zastavíme Babiše, není pravda 
– i kdyby Drahoš chtěl, Babiše v získání důvěry pro 
vládu nezastaví. Navíc stejně jako u zvolení Trumpa 
v USA si myslím, že Zeman nám pomůže o chviličku 
oddálit časy, o kterých my křesťané víme, že musí 
přijít… Volím Zemana. 

Jakub Kolinger, člen křesťanského
společenství Archa víry v Příbrami 

(z www.krestandnes.cz)

Křesťan, který ve 2. kole volil Zemana

* Křemešník, 4. 2., přednáška
Na Křemešník zavítá salesián P. Petr 
Zelinka, který bude sloužit mši už 
v 10 hodin (s doprovodem kapely 
mladých PM) a po mši zve na před-
nášku s názvem „Don Bosco a Kře-
mešník“. 

* Tábor, 23.–24. 2., lorbalový turnaj
Už pátý diecézní ministrantský lorbalový turnaj se 
koná ve dnech 23.–24. února v táborské ZŠ Zborov-
ská. Zájemci se mohou hlásit už nyní.

* Milevsko, 16. 2., Turínské plátno
O turínském plátně, do kterého byl údajně přímo za-
halen Ježíš, bude 16. 2. v 18 hodin v Latinské škole 
milevského kláštera premonstrátů přednášet eme-
ritní plzeňský biskup František Radkovský.

* Želiv, 23.–25.3., exercicie 
Želivští premonstráti pořádají v klášteře víkendo-
vou postní duchovní obnovu s teologem a misioná-
řem Václavem Čápem. Tématem je meditace Písně 
písní, jde o příležitost ke ztišení a přípravě na Ve-
likonoce, k prožití Boží blízkosti a ke kontemplaci 
před eucharistií.

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze
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Vlevo nahoře vánoční zpívání skupiny SisterBand 
v počátecké LDN, vpravo nahoře vikariátní setkání 
kněží s biskupem naší diecéze Vlastimilem Kročilem 
v Horní Cerekvi, vlevo dole Tříkrálová sbírka v Horní 
Cerekvi a vpravo dole Rybova Česká mše vánoční v ry-
náreckém kostele. 

Ohlédnutí za uplynulými akcemi


