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 Svatý Jan ve svém 

listu píše: „Bůh je 

láska.“ Tato slova 

platí i o Ježíšovi. Z 

Ježíše vyvěrá láska. 

Tu v něm najdeme 

vždy. Ale chceme 

také rozjímat o tom, kde je její 

horoucí a vyzařující střed. Láska ke 

všemu, co dýchá a žije, ke všemu, 

co Otec stvořil, co se zrcadlí v jeho 

podobenstvích. Ježíše vede láska, 

když vidí opuštěný zástup těch, 

kteří byli jako ovce bez pastýře. 

Láska silná a velkodušná. A láskou 

jsou vedena jeho slova: „Pojďte ke 

mně všichni, kdo se lopotíte a jste 

obtíženi, a já vás občerstvím.” Je to 

láska, která je si jistá svou 

nevyčerpatelnou silou. 

Nejvyšším vzorem pro nás je srdce 

našeho Spasitele. Chvalozpěv ho 

nazývá svatyní Boží štědrosti a 

bohatým pramenem milosrdenství 

a milosti. Když se Ježíš zjevil sv. 

Markétě Marii Alacocque, stěžoval 

si, že křestané mají k němu málo 

lásky a vděčnosti. Jeho nesmírná 

láska k nám jej vedla k tomu, že dal 

bohatá zaslíbení těm, kdo budou 

uctívat jeho Srdce. Ta zaslíbení 

pramení z lásky k nám, kteří máme 

být jeho bratry a sestrami zde i na 

věčnosti. Proto také se nevyplní na 

těch, kdo by se zaslíbení snažili 

dosáhnout jen z vypočítavosti, bez 

lásky k Ježíši.        Váš otec Jaroslaw  

 
 

 

Bůh je láska  Zlo je jen nedostatkem dobra  

Nevíme, zda následující příběh 
kolující po internetu je 
pravdivý, spíš vypadá jako 
legenda o známém vědci. 
Nicméně popisuje zajímavé 
téma, a tak ho přetiskujeme. 
   Profesor na univerzitě položil 
studentům otázku: „Je všechno, co 
existuje, stvořené Bohem?“ Jeden 
ze studentů nesměle odpověděl: 
„Ano, je.“ „Stvořil Bůh opravdu 
všechno?“ zeptal se profesor. 
„Ano,“ odpověděl student. 
Profesor se tedy zeptal: „Pokud 
Bůh stvořil všechno, stvořil i zlo. 
A díky principu, že naše činnost 
určuje nás samotné, je vlastně 
Bůh zlo.“ Student ztichl, nevěděl, 
co na to namítnout. 
   Ale přihlásil se jiný student: 
„Pane profesore, mohu Vám 
položit otázku? Existuje chlad?“ 
„Samozřejmě že ano, tobě 

„Pane profesore, mohu Vám 
položit otázku? Existuje chlad?“ 
„Samozřejmě ano, tobě nikdy 
nebylo chladno?“ reagoval učitel. 
Student se ale nenechal vyvést z 
míry: „Ve skutečnosti, pane, 
chlad neexistuje. Podle fyziky je 
chlad jen nepřítomnost tepla. 
Člověka a předměty můžeme 
popsat na základě vytvoření 
tepla, ale nikdy ne na základě 
vytvoření chladu. Chlad nemá 
jednotku, v níž ho lze měřit. 
Slovo chlad jsme si vymysleli, 
abychom popsali absenci tepla.“ 
   Student pokračoval: „Pane 
profesore, existuje tma?“ „Proč 
by neexistovala?“ divil se 
profesor. „Ne, také neexistuje. Je 
to nepřítomnost světla. Světlo se 
dá rozložit, zkoumat paprsek za 
paprskem, ale tma se změřit 
nedá. Je to opět pojem, 
vytvořený lidmi k pojmenování 
nepřítomnosti světla.“ 
   Následně se mladík zeptal: „A 
existuje zlo?“ Profesor už méně 
jistě odpověděl: „Tak vidíme ho 
denně: brutalita ve vztazích, 
mezi lidmi, trestné činy, násilí, to 
jsou projevy zla.“ Ale student 
řekl: „Zlo neexistuje, je to jen 
nepřítomnost dobra, tedy Boha. 
Zlo je výsledek nepřítomnosti 
lásky v srdci člověka. Přijde, 
když chybí dobro, jako přijde 
tma, když mizí světlo.“ Ten 
student se jmenoval Albert 
Einstein. 



 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                             

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

PÁ 1. 6. První pátek v měsíci (adorace, mše, prvopáteční modlitby)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

SO 2. 6. Vikariátní pouť v Nové Cerekvi (viz str. 3 dole) Nová Cerekev 9.30 hodin 

NE 3. 6. Slavnost Božího Těla – průvod s eucharistií Rynárec 10.30 hod. 

NE 3. 6.   požehnání křížové cesty Josefa Bouchala u Žirovnice 16 hodin 

SO 9. 6. Mariánská družina se sestrou Romanou (děti 5-12 let) fara H. Cerekev 10-11 hod. 

PÁ 15. 6. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) kostel H. Cerekev 18 hodin 

SO 16. 6. návštěvy nemocných a starších farníků  všechny farnosti od 9 hodin 

SO 16. 6. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

SO 23. 6. mše svatá u příležitosti Setkání rodáků v Rynárci Rynárec 14 hodin 

NE 24. 6.  poutě v Horní Cerekvi (10.30 hod. mše, 15 h. požehnání) a Počátkách (9 mše  , 16 požeh.) 

* poutě v Horní Cerekvi a Počátkách 
V neděli 24. 6. bude v H. Cerekvi mše v 10.30 h. 
a požehnání v 15 h.– obojí v kostele sv. Jana 
Křtitele. Tam bude i sobotní mše 23. 6. v 18 
hodin. V počáteckém kostele sv. Jana Křtitele se 
tu neděli koná mše v 9 h. a požehnání v 16 h.  
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 24. června. 
 

* kněžský den 
28. 6. se ve Veselí n. L. koná kněžský den 
(začíná mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže 
v 9 h). Ten den nebude mše svatá v Rynárci. 
 
______________________________________________________ 

Žirovnický farník Josef Bouchal vytvořil a v lese 
mezi Počátkami a Žirovnicí umístil křížovou 
cestu. Její žehnání se uskuteční, spolu s lehkou 
meditací u jednotlivých zastavení, v neděli 3. 6. 
Sraz bude v 16 hodin u pionýrského tábora 
Jitřenka u Žirovnice. V případě nepříznivého 
počasí se akce překládá na následující neděli ve 
stejný čas. Požehnání předmětů je znamením 
jejich vyjmutí z užívání pro profánní účely. 
Křížová cesta je tímto aktem tzv. benedikce 
"dána do provozu".                            Max Kašparů 
 

(níže jedna z prací Josefa Bouchala jako malíře) 
 

Boží Tělo letos bude v Rynárci 

Aktuality z našich farností 
 

Červen z pohledu liturgie 

1. Sv. Justina, mučedníka 
2.  Sv. Marcelina a Petra  
3. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
5. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
6. Sv. Norberta, biskupa  
9. Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 
11.  Sv. Barnabáše, apoštola  
13. Sv. Antonína z Padovy, učitele církve  
15.  Sv. Víta, mučedníka  
19. Sv. Jana N. Neumanna, biskupa 
Sv. Romualda, opata  
21. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
22.  Sv. Paulína Nolánského, biskupa, Sv. Jana 
Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 
24. Narození sv. Jana Křtitele, slavnost 
27. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a 
učitele církve  
28. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
29 Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost 
30. Svatých prvomučedníků římských 

Důležitou událostí našich farností bude Boží Tělo, 
které se pro všechny farnosti koná 3. 6. v 
10.30 v Rynárci. Prosím, udělejte si čas na 
Slavení Božího Těla, protože nejen 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 sv. ten den budou v Počátkách v 
7.30 hodin a v Horní Cerekvi v 9 hodin.                                                  
                                                                    otec Jaroslaw 
 

Žehnání křížové cesty J. Bouchala 

Středisko volného času Síť, které spolupracuje 
s pelhřimovskou farností, nabízí několik 
letních táborů pro děti – konkrétní akce a 
termíny najdete na: www.svsit.cz 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

*Sušice, 8.-9.6., Diecézní pouť 
                            Pouť naší diecéze s tématem „Církev, 
               naše rodina“ se letos koná v Sušici.          
                          Začíná pátečním Večerem mladých 
                       (táborák, koncert Radka Bangy, 
katecheze, modlitba) a pokračuje sobotním 
programem, kdy je pro děti připravena Cesta sv. 
Františka Xaverského s lovem zážitků a na dospělé 
čekají přednášky (L. Maasburg – spolupracovník 
Matky Terezy, P. Fischer, K. Brichcínová, D. Henzl, V. 
Vacek). Vše vyvrcholí mší svatou v 15 hodin 
s biskupem Vlastimilem Kročilem.  
 

* Nová Cerekev, 2. 6., dětská vikariátní pouť 
Pouť pro děti pelhřimovského vikariátu začíná v 9.30 
mší svatou, následuje program ve skupinkách. 
Tématem je „Člověk jako nejmilejší Boží záměr“. 
Zakončení pouti se předpokládá v 15.30 hodin.  
 
*Želiv, 9.6., Den rodiny (10.30 – 19 h) 
Klášter při této akci nabízí mj. koncert gospelového 
muzikanta J. Ridinga z N. Zélandu, svědectví H. 
Fairchild, která porodila tři děti pro nebe, svědectví 
komunity Cenacolo nebo pantomimu (J. Ungerová).. 
Nechybí ani atrakce, sport a malování na obličej.  
 
 
 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

Po vzniku státu zavládly proticírkevní nálady 
 

Letos slavíme sto let založení republiky. S jejím 
vznikem se bohužel pojí i fakt, že konec vlády 
Habsburků byl spojen s proticírkevními náladami. 
Jejich symbolem bylo stržení Mariánského sloupu 
v Praze, jehož obnovu mimo jiné letos pražské 
zastupitelstvo zamítlo. Co se tehdy stalo? 
Spisovatel Hašek to popisuje tak, že 2. 11. 1918 stáli 
na Staroměstském náměstí bohém a pašerák 
cukerínu Franta Sauer a jeho přítel z vojenského 
vězení, koktavý Alois Hykeš. Sauer prý řekl: „Kdyby 
lidé porazili ten sloup hanby, byl by to lepší čin než 
začmárávání německých firem.“ Hykeš nechápal. 
„My-myslíš mariánskej sloup?“ „A jakej jinej? Byl 
postavenej na potupu národa po bitvě na Bílý 
hoře.“ Hykeš namítl: „Táta čet u Pa-Palackýho, že to 
bylo jindy.“ „Já to čet´ u Tomka,“ kontroval Sauer.  
Skutečnost byla trochu jiná, než jí popsal Hašek. 
Každopádně po 28. říjnu se zvedly proticírkevní ná- 
lady: kvůli dojmu, že církev byla oporou monarchie.   
A v tzv. pokrokové veřejnosti – a k ní se hlásila 
většina měšťanů – rostla chuť nějak proti církvi 
zasáhnout. Mariánský sloup byl pokládán za symbol 
vítězství katolíků po Bílé hoře. (Vznikl ale až jako dík 
za vítězství nad Švédy a za konec Třicetileté války.)  
 

  Sauerovo přání nebylo spontánní. Sám tvrdil, že mu 
sociální demokrat Skála řekl, že se na zničení sloupu 
tajně usnesl výbor strany a žádal ho, aby to zařídil. 
Sauer vše chytře předkládal tak, že sloup se má kácet 
jménem Národního výboru a hasiče zval ke spolupráci 
přáním „bratra Klofáče a Karla Kramáře“. A vybral si 
vhodný den, 3.11.2018, kdy soc. demokraté a čs. 
socialisté svolali tábor lidu na Bílou horu (výročí 
bitvy). Akce měla proticírkevní ráz, katolizace byla 
proklínána jako doba temna. Osvěženi pivem šli 
účastníci na „Staromák“ a když soc. demokrat Stivín 
viděl přípravy ke stržení sloupu, řval: „Jen ho sejmi!“ 
Prý ho podpořila i socialistka Milada Horáková.  
  Strhla se krátká bitka mezi příznivci a odpůrci kácení. 
Jedna žena Sauera vkleče zapřísahala ho, ať to nedělá. 
Bohém vykřikl: „Natáhnout lano! Pochováme tu paní 
pod sloupem!“ Velitele hasičů nakonec od spolupráce 
odradil zoufalý zástupce skutečného Národního 
výboru, který marně hledal pořadatele. Dav ale strhl 
sloup i bez hasičů. Pak někdo zakřičel: „Sundejte i 
sochy z Karlova mostu!“ Cílem měl být hlavně Jan 
Nepomucký. Tomu naštěstí zabránili přítomní vojáci.  
   Nový stát se bál nepokojů, a tak vydal „příkaz, aby 
od dalšího násilného ničení pomníků, ať jsou jakékoliv 
tradice, bylo upuštěno.“ Moravané byli rozhořčeni: 
„Zbrklí Češi skáceli sochu Matky mariánského národa. 
Kdo ví, zda tyto skutky na počátku naší samostatnosti 
nejsou začátkem její zkázy.“ Přesto T.G.Masaryk ještě 
23. 12. mluvil o pomníku jako o „politické potupě“. 
Protikatolické nálady se obnovily 16. 5. 1919 na 
svátek Jana Nepomuckého, který nové úřady vyškrtly 
ze seznamu svátků. Davy ohrožovaly světcovu sochu 
na Karlově mostě. Historik B. Ráček tvrdí, že v té době 
bylo zplundrováno asi 500 kostelů a kaplí. Spisovatel 
J. Holeček napsal: „Z kácených křížů se ztrácejí 
železné části a dřevo si lidé odnášejí na palivo“. 
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Mariánské pobožnosti v kaplích 

Farní fotbalový turnaj: boje rozhodly až penalty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Už popáté se v Horní Cerekvi konal Farní fotbalový 
turnaj (FFT). K tomuto polojubilejnímu ročníku 
jsme vyhlíželi s radostí i s obavami, jak dopadne.  
A dopadlo to takto: Turnaj se opět těšil velkému 
zájmu. Přihlásilo se 12 týmů ve 2 kategoriích. Na 
ranním zahájení nás tradičně přišel přivítat starosta 
Horní Cerekve Jaroslav Andrle. Povzbuzením a 
modlitbou pokračoval P. Jaroslaw Zygmunt, který se 
velkou měrou zasadil o uskutečnění turnaje.  
   Po pěkném zahájení, které měl v režii Dominik 
Dvořák, se rozlosovaly skupiny a hvizd rozhodčích 
zahájil souboje. Po napínavých zápasech v základ-
ních skupinách se pokračovalo ve vyřazovacích 
bojích, které vyvrcholily ve finále. Obě finále 
nakonec musel rozhodnout penaltový rozstřel.  V 
juniorské kategorii tento souboj nervů zvládl lépe 
domácí tým SK Horní Cerekev a v kategorii 
seniorské si vítězství a pohár odvezl tým Percy výlet,  
    

složený opět převážně z domácích hráčů. 
   Následovalo vyhlášení vítězů, předání cen od 
sponzora IBK Trade, míč pro nejlepšího seniorského 
střelce od pana starosty, míč pro nejlepšího 
juniorského střelce a jubilejní bonusová pizza pro 
každý tým od pana faráře, diplomy, poháry.   
   Velké díky patří všem pomocníkům, rozhodčím a 
již zmíněným osobám, bez kterých by se turnaj 
nemohl uskutečnit. Děkujeme za podporu a příští 
rok se, doufejme, s Boží pomocí opět setkáme na 
hřišti.                                                      Martin Havelka 

Seniorská kategorie:   
1. Percy výlet, 2. Orel Třešť, 3. Střížov – Brtnice A  
Juniorská kategorie:  
1. SK Horní Cerekev, 2. Pelhřimov u Služátek, 3. 
Farnost Horní Cerekev 
 

Mariánské 
pobožnosti se 
konaly i v kaplích, 
jako je na Nová 
Buková (na snímku) 
nebo Bělá. Jejich 
organizátorům tak 
patří dík nejen za 
udržování 
duchovního života, 
ale i za péči o tyto 
malé, ale milé 
sakrální stavby. 
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