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 Maria neměla 

strach i přesto, že 

ve svém životě 

měla tolik 

příležitostí poznat 

tento pocit, 

kterému všichni 

čelíme. Nebyla ho ušetřená. 

Evangelium nás obeznamuje 

s událostmi jejího života, ve 

kterých je pro nás, kteří máme ze 

všeho strach, postoj Kristovy matky 

v neočekávaných a převratných 

situacích, znamením. Máme strach 

sami ze sebe, strach z Boha, často 

strach z druhých lidí a strach z 

neznámého. Maria prožívá všechny 

události svého života s důvěrou a 

odevzdaností. Tam, kde by se jí 

mohl strach zmocnit nebo ji 

dokonce ochromit, reaguje s 

pohledem na Boha, často v 

tichosti. Nenechá se vyvést z míry 

tím, co přinášelo odklon od jejich 

zvyků a plánů. Ustupuje Bohu a 

nechává mu sílu a moc hýbat 

věcmi. Všimněme si zejména 

následujících tří událostí, při 

kterých nad ní neměl strach moc: 

Zvěstování - Víra zvítězila nad 

strachem; Svatba v Káně – Naděje 

zvítězila nad strachem; Kříž - Láska 

zvítězila nad strachem. 

My se také nebojme a svěřme se 

do rukou Matky v májových 

pobožnostech.          

                             Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Beze strachu Proč je Maria také „Hvězda mořská“ 

Jméno „hvězda mořská“ se 
Matce Panně připisuje velmi 
vhodně. Poněvadž jako hvězda 
vysílá paprsek, aniž by tím byla 
porušena, tak i Panna porodila 
Syna, aniž by ji porušil.  
   Jako paprsek nezmenšuje zář 
hvězdy, tak ani Syn nezmenšil 
neporušenost matky. Ona je 
vznešená hvězda, jejíž paprsek 
ozařuje celý svět a jejíž zář 
proniká nejen nebe, ale i podzemí, 
dokonce prosvětluje i zemi a 
zahřívá více mysl než tělo, hýčká, 
svlažuje ctnosti a vysušuje 
neřesti. Ona je hvězda, vyzdvižená 
nad obrovské moře. Kdokoliv 
poznáváš, že nekráčíš po pevné 
půdě, ale spíše se zmítáš v 
bouřích a vichřicích, neodvracej 
se od záře této hvězdy, abys 
nezmizel v bouři. 

se od záře této hvězdy, abys 
nezmizel v bouři. Jestliže se na 
tebe ženou vichry pokušení, 
narážíš-li na skaliska útrap, 
pohlédni na tu hvězdu, vzývej 
Marii. Jestliže se zmítáš ve 
vlnách pýchy, ctižádosti, jestliže 
toneš ve vlnách nactiutrhání a 
řevnivosti, obrať se k té hvězdě, 
volej Marii. Jestliže hněv nebo 
pýcha nebo nástraha těla 
ohrožuje lodičku tvé mysli, 
vzhlédni k Marii.  
   Jestliže znepokojen tíhou vin, 
zmaten ošklivostí svědomí, 
přestrašen hrůzou soudu toneš v 
hlubinách žalu a propasti 
zoufalství, vzpomeň si na Marii. 
Pamatuj na ni v nebezpečích, 
úzkostech i pochybách. Nechť 
neumlká její jméno na rtech a v 
srdci. Když ji následuješ, 
nezajdeš na scestí, když ji 
vzýváš, nezoufáš, když ji máš na 
paměti, nezbloudíš. Když ji máš 
ve svém srdci, neklesneš, když ji 
máš za ochránkyni, nebudeš v 
nejistotě, za jejího vůdcovství 
dojdeš k cíli, a tak sám na sobě 
poznáš, jak vhodně bylo řečeno: 
„A jméno té panny bylo Maria".  
     S něžností v mlčení rozvažuj-
me nad tím, co nepostačí vyložit 
pracná řeč. 
 
(úryvek z kázání sv. Bernarda z 
Clairvaux (+1153), v němž 
vykládá označení Marie jako 
"Hvězdy mořské".) 



 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

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

PÁ 4. 5. První pátek v měsíci (adorace, mše, prvopáteční modlitby)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

SO 5. 5. Chvály se SisterBandem a posezení na faře (plakát str. 4) kostel H. Cerekev 19 hodin 

SO 12. 5. návštěva nemocných a starších všechny farnosti 10.30 hodin 

PÁ 18. 5. Den milosrdenství: mše, adorace, korunka   kostel H. Cerekev 18 h 

SO 19. 5. Mariánská družina se sestrou Romanou (děti 5-12 let) fara H. Cerekev 10-11.30 h 

SO 19. 5. promítání filmu BrainStorm fara H. Cerekev 19 hodin 

NE 20. 5.  farní setkání a vyprávění o Svaté zemi (P. Jaroslaw) Počátky 16 hodin 

SO 26. 5. 5. ročník Farního fotbalového turnaje (plakát str. 4) hřiště H. Cerekev 8.30 hodin 

SO 26. 5. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

SO 26. 5. pěší pouť na Křemešník  z H. Cerekve 12 hodin 

* kdy budou májové pobožnosti  
V úterý 1. května začínají májové pobožnosti 
v Horní Cerekvi. Ty budou v kostelích vždy po 
mši a kromě kostelů i v kaplích – Nová Buková 
(ČT 18 h) a Bělá (PÁ a SO v 19 hodin). 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 13. května. 
 
* pěší pouť na Křemešník a mše druhý den 
Hlavní křemešnická pouť je 27. 5. Ale jako 
tradičně půjdeme z Horní Cerekve v sobotu 
den předtím ve 12 h (abychom stihli mši v 17 
hodin). Prosím, zajistěte si zpáteční cestu. Den 
poté budou mše v Rynárci (7.30) a Počátkách 
(11 h), v H. Cerekvi bude pouze v sobotu v 18 h. 
 
* pouť do polského mariánského místa 
Pouť do Čenstochové se koná 30. 5. – 2. 6., 
zastávka bude i v rodišti otce Jaroslawa 
(Wodzislaw Slaski). Odjezd z H. Cerekve v 7 h. 
 

______________________________________________________ 

Důležitou událostí našich farností bude Boží Tělo, 
které se bude konat pro všechny farnosti 3. 6. v 
10.30 v Rynárci - mše svatá s průvodem. Prosím, 
udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne 
jenom vyznáváme víru průvodem, ale prosíme o 
požehnání v prostředí, kde žijeme. Loni bylo Boží 
Tělo ve Veselé, letos je v Rynárci a příští rok bude 
v Horní Cerekvi. Mše svaté toho dne budou 
následující: Počátky v 7.30 hodin a Horní Cerekev 
v 9 hodin.                                                 otec Jaroslaw 
 

Filmový večer nabízí BrainStorm 

Aktuality z našich farností 
 

Květen z pohledu liturgie 

1. Sv. Josefa, dělníka  
2. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
3. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek  
6. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  
8.  Panny Marie, Prostřednice všech milostí  
12. Sv. Nerea a Achillea, Sv. Pankráce  
13.  Panny Marie Fatimské  
14.  Sv. Matěje, apoštola, svátek 
16.  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a 
mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek 
18. Sv. Jana I., papeže a mučedníka  
20. Sv. Klementa Marie Hofbauera  
21.  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů 
22.  Sv. Rity z Cascie, řeholnice  
25. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele  
Sv. Řehoře VII., papeže  
26.  Sv. Filipa Neriho, kněze  
27.  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa  
30.  Sv. Zdislavy  
31.  Navštívení Panny Marie, svátek 
 

Na dalším Filmovém večeru se můžete těšit na  
lehce komediální film s názvem BrainStorm. 
Hlavní postavou je muž středních let, který rád 
pomáhá jiným, ale nezvládá vlastní problémy. 
Jednou mu bratr svěří do péče jejich otce, který 
začíná zapomínat. Ve chvíli největšího napětí se 
stane zázrak... a všichni dostávají druhou 
šanci... Těšíme se na Vás 19. května v 19 hodin 
na faře v Horní Cerekvi.          Anežka Hunalová 

Boží Tělo letos bude v Rynárci 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

     * PE – PA - TÁ, 11.5., Pěší pouť do Klokot 
                                 Jubilejní 10. ročník letos oslaví pěší  
                      pouť do Klokot, jejímž nadšeným aktérem  
                         byl někdejší vikář Jaromír Stehlík, proto 
                      také pouť podtitul „Jaromírovy zkratky“. 
Start: PÁ 11.5. ve 14 h v Pelhřimově, možnost spaní 
v Pacově, odtud start SO v 7 hodin (17 h cíl - Klokoty). 
 
* Humpolec, 15. 5., beseda s pěstouny Ochovými 
Manželé Ochovi mají soukromý dětský domov, 
kterým zatím prošlo 17 dětí. Besedu s nimi o tématu 
rodičovství a výchovy dětí pořádá KDU-ČSL 15. 5. - 
v 17 h v sále muzea v Humpolci na Dolním náměstí. 
 
* Nová Cerekev, 18.-20.5., Klíče od pevnosti Boyard 
Středisko volného času Síť pořádá pro děti 9-13 let 

víkend plný dobrodružství na motivy Klíče od pevnosti 
Boyard. Start na faře v N. Cerekvi v pátek v 17 hodin.  
 
* Želiv, 26.5., Želivské pivní slavnosti 
Od 14 hodin se konají Pivní slavnosti. Na nádvoří mj. 
zahraje americký kytarista Max Andrews s kapelou, 
nebudou chybět ani hry pro děti, soutěže o ceny, 
speciality na grilu a ochutnávky z produktů pivovaru. 
 
* 25. 5., celostátní akce Noc kostelů 
I letos koná Noc kostelů, určená lidem, kteří běžně do 
kostela nezavítají. Více na www.nockostelu.cz.  
 
* Nová Cerekev, 2. 6., dětská vikariátní pouť 
Pouť s bohatým programem pro děti pelhřimovského 
vikariátu se letos koná 2. června v Nové Cerekvi. 
 
 
 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

Kardinál Beran nemlčel. Nemlčme ani my 
 

Dovolte mi kardinála Berana oslovit jako nehodný 
nástupce na svatovojtěšském stolci: „Buď vítán, 
otče arcibiskupe, Ty, který jsi v rozhodnou chvíli 
nemlčel. Vracíš se z vyhnanství v rozhodnou 
hodinu a jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, 
který mohl nejsilněji pomoci v onu hodinu.“ 
Rozhodná hodina se vždy týká nejzákladnějších 
otázek bytí a nebytí společenství národa, tedy lidu 
této země. Svatý Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili 
totéž, co řešíme my. Nebezpečí roste úměrně s 
možností prosadit zlo a způsobit morální kolaps.  
   Co je to za problémy? Kde postavit stráže? Jak a 
kde chránit to, oč zápasíme? Celá staletí víme, že 
jde o člověka, o naše lidství. Pojmenujme, co je 
znovu v sázce stejně v době Vojtěchově, po 2. 
světové válce a dnes. Je jistě souhrou okolností, že 
ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je 
prezident republiky hostem na sjezdu komunistické 
strany, která se dožaduje stále většího podílu na 
moci? To je velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se 
náš národ nachází a o to větší zodpovědnost 
připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.(…) 
Život kardinála Berana byl vyplněn týmž zápasem v 
podmínkách odpovídajících posunu o devět a půl 
století. Stejně vzdělaný, tichý, národu věrný, pevný 
ve víře a připravený k obětem za ni. Nemlčel 
kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. Co nám hrozí? 
Podobně, jako za sv. Vojtěcha i kardinála Berana je 
veden útok na rodinu. Jsou navrhovány zákony 
proti ní. Jsou chystány zákony degradující člověka 
na bezpohlavní cosi. Jsou navrženy zákony proti 
církvím. Připomenu, že o tom přesvědčivě promluvil 
kardinál Beran na II. vatikánském koncilu v duchu 
pokory a bratrství. (…) Svoboda a důstojnost 
člověka jsou mnohdy potlačovány. Jak je možné, že 
se nenašel nikdo, kdo by podal trestní oznámení na 
brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení zvrácené 
hry Olivera Frjiče Klatba (Vaše násilí a naše násilí – 
kde mj. Ježíš znásilňuje muslimku)? Jak může být 
beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských 
hodnot? Co by se stalo, kdyby nějaké divadlo 
uvedlo podobnou hru urážející Islám? Nám řeknou: 
“Vy, křesťané, se podvolte a buďte ústupní.“ Ale my 

připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.(…) 
    Život kardinála Berana byl vyplněn týmž zápasem v 
podmínkách odpovídajících posunu o devět a půl 
století. Stejně vzdělaný, tichý, národu věrný, pevný ve 
víře a připravený k obětem za ni. Nemlčel kardinál 
Beran, nesmím mlčet ani já. Co nám hrozí? Podobně, 
jako za sv. Vojtěcha i kardinála Berana je veden útok 
na rodinu. Jsou navrhovány zákony proti ní, zákony 
degradující člověka na bezpohlavní cosi. Jsou 
navrženy zákony proti církvím. (…) 
   Svoboda a důstojnost člověka jsou mnohdy 
potlačovány. Jak je možné, že se nenašel nikdo, kdo 
by podal trestní oznámení na brněnské divadlo, které 
ohlásilo uvedení zvrácené hry Olivera Frjiče Klatba 
(Vaše násilí a naše násilí – kde mj. Ježíš znásilňuje 
muslimku)? Jak může být beztrestně urážen každý, 
kdo si váží křesťanských hodnot? Co by se stalo, 
kdyby někdo uvedl podobnou hru urážející islám? 
Nám řeknou: „Vy, křesťané, se podvolte a buďte 
ústupní.“ Ale my už nemáme kam ustoupit! (…) 
   Nemlč, arcibiskupe! Nesmím mlčet, musím varovat, 
vyzývat k rozumnosti a volat ke smíru a k službě 
bližnímu! A musím jako moji předchůdci znovu 
prohlásit: „Církev je na straně národa!“ To je všech, 
kteří tu žijí, pracují pro rozvoj země a chrání ji. (…) 
Nyní budeš, náš milovaný arcibiskupe a primasi český 
Josefe Berane, s námi v naší katedrále spolu s těmi, 
kteří se za nás modlili, pro tuto zemi pracovali, trpěli 
či obětovali svůj život! 
           (z kázání kardinála Dominika Duky při 
slavnostním návratu ostatků kardinála Josefa Berana 
z Říma do katedrály v Praze) 
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Dvě pozvánky na nadcházející akce 


