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 Popeleční středou 

vstupujeme do 

posvátné doby 

svatopostní, kdy se 

máme více než jindy 

zamýšlet nad sebou, 

nad svým mnohdy 

prázdným způsobem života. Máme 

být vážnější a usebranější. Je to  

doba metanoiy -  obrácení, změny 

smýšlení, pokání. Je to doba, která 

má vést k vnitřní duchovní obnově 

a vybízí k větší soustředěnosti, 

sebeovládání, kajícnosti a 

smírnému odčiňování hříchů. 

Vrcholem má být svátost pokání. Je 

to doba, kdy se máme připravovat 

na obnovu křestního slibu a 

rozjímat o utrpení našeho Pána. 

Máme také dodržovat půst. Byly 

doby, kdy se mu lidé smáli. Proč 

bych si měl něco odříct? Dnes je 

tomu často jinak. Jedni zachovávají 

půst kvůli zdraví. Druzí pochopili, 

že moc ďáblova se dá zlomit jenom 

modlitbou a postem. Člověk při 

postu posiluje svou vůli.  

Každé povolání má dobu své 

vrcholné špičkové práce: obchod-

níci před vánocemi, studenti před 

maturitou, zemědělci v době žní - a 

církev v době svatopostní. Jestliže ji 

neprožijeme dobře, unikne nám 

vzácná příležitost a duchovní 

sklizeň nebude žádná. Kněží na to 

sami nestačí. 

                               Váš otec Jaroslaw  

 
 

 

Doba obrácení 

Protože se člověk od 
přirozenosti rád oddává 
rozkoši a nedovede přitom 
zachovat míru, musí se vždy 
znovu a znovu postit, aby se 
vnitřně uvolnil od přehnaných 
starostí o věci tohoto světa a 
aby se mohl lépe věnovat 
věcem duchovním. 
Cassian si myslí, že množství 
pokrmů otupuje srdce, a „když 
duch ztuční zároveň s tělem, 
poskytuje nebezpečnou látku k 
roznícení hříchu“. Pro staré 
mnichy existuje úzká souvislost 
mezi duší a tělem. Ztuční-li tělo, 
ztuční a otupí i duse. Mnoho jídla 
umenšuje duchovní bdělost 
člověka. Tělesné a duševní zdraví 
tvoří jednotu. Atanáš píše: 
„Pohleď na to, co působí půst! 
Uzdravuje nemoci, vysušuje 
překypující tělesné šťávy, zahání 
zlé duchy, zaplašuje zvrácené 

Uzdravuje nemoci, vysušuje 
překypující tělesné šťávy, zahání 
zlé duchy, zaplašuje zvrácené 
myšlenky, dodává mysli větší 
jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje 
tělo a posléze člověka vede před 
Boží trůn... Velkou silou je půst a 
vede k velkým úspěchům.“  
Atanáš se však nezastavuje jen u 
čistě tělesných účinků postu. Půst 
zapuzuje zlé duchy, odhání 
zvrácené myšlenky a dává větší 
jasnost duchu. Půst očišťuje tělo i 
duši. Půst "posvěcuje tělo a 
posléze vede člověka před Boží 
trůn". Staví nás do Boží 
přítomnosti. Dává nám tělesně 
pocítit naše nehlubší určení, že 
jsme na cestě k Bohu a že jen Bůh 
může ukojit nás nejvnitřnější 
neklid.  
Nepokoj vzniká z nemírnosti, z 
nadvlády vášní a pudů. Půst 
ukázňuje člověka, osvobozuje ho 
od vlády vášní a obdařuje ho 
vnitřním mírem. Tento mír není 
jen cosi čistě duchového. Je to i 
mír těla, jak praví Chryzolog. Tělo 
dochází pokoje jednak tím, že 
není zatěžováno nadměrným 
trávením, i tím, že jsou jeho pudy 
drženy na uzdě. Žije-li člověk 
správně, slyší-li správně hlas 
svého těla i ducha, pak žije i 
zdravě. Proto není půst pro 
církevní otce jen čistě vnější 
kázní, dílem, kterým bychom se 
mohli Bohu vykázat, ale cvičením, 
které vede ke konsolidaci celého 
člověka.     (dokončení na straně 2) 

Grün: Půst a poušť patří k sobě 



Aktuality z našich farností 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 

PÁ 1. 3. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby):  Počátky  - 16 hod., Horní Cerekev  -17 hodin 

SO 2. 3. Mariánská družina pro děti 5-12 let se sestrou Romanou Horní Cerekev 10-11 hodin 

ST 6. 3. Popeleční středa – svěcení popela a označování popelem Počátky  17 hodin 

SO 9. 3.   návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

PÁ 15. 3. Den milosrdenství (křížová cesta, mše, adorace, korunka) Horní Cerekev 17.30 hodin 

SO 16. 3.  setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

SO 30. 3. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30  hod. 

    

 

4. Sv. Kazimíra  
7. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic  
6. Popeleční středa 
8. Sv. Jana z Boha, řeholníka  
9. Sv. Františky Římské, řeholnice  
10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka  
17. Sv. Patrika, biskupa  
18. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele 
církve  
19. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost 
23. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa  
24. Sv. Kateřiny Švédské 
25. Zvěstování Páně, slavnost 
26. sv. Kastula (Haštala) 
30. sv. Jana Klimaka 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Březen z pohledu liturgie 
 

* zpovídání v Pelhřimově 
Předvelikonoční zpovídání v Pelhřimově: 31.3 ve 
14-17 h, dále 1.4., 2.4. a 3.4. v 7–12 a 13–18 h. 
 

* Hlaste se na letošní poutě! 
Pouť na Svatý Hostýn se bude konat 1. května a 
pouť do Říma 11.-13.listopadu. Hlaste se prosím 
v sakristiích nebo u P. Jaroslawa, a to do 14. 4. 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 10. 3. (v Počátkách 3. 3.). 
 

* křížové cesty v našich farnostech 
Horní Cerekev (pátek 17.30 h a neděle 10 h), 
Počátky (středa 16.30 h), Rynárec (čtvrtek 14.45 
h) a Veselá (úterý 16.30 h).  
______________________________________________________ 

(dokončení ze strany 1) 
Postem snímám slupku, která kryje mé vířící 
myšlenky a city. Tak může vyjít na povrch vše, co je 
ve mně: nesplněná přání a touhy, myšlenky kroužící 
jen kolem mne samého, mého úspěchu, majetku, 
zdraví, mého sebepotvrzení, kolem mých citů jako 
je hněv, hořkost a smutek. Mé rány, aktivitou, 
sebeútěšnými prostředky nebo jídlem a pitím 
pracně přikryté, se náhle otevřou. Vše potlačené 
vyjde najevo. Půst mi odkrývá, kdo jsem. Ukazuje mi 
má ohrožení a naznačuje mi, kde začít s bojem.  
Tuto zkušenost starých mnichů potvrzuje i Nový 
Zákon ve vyprávění o Ježíšově pokušení. Když se 
Ježíš na poušti čtyřicet dní postí, přistupuje k němu 
nepřítel a Ježíš je konfrontován s vlastním 
ohrožením svého poslání, svého lidství, s možností 
ztroskotání a zpěčování se Bohu. Vyprávění o 
Ježíšově pokušení popisuje konečně ohrožení 
každého z nás. A v Ježíšově boji se satanem se nám 
otvírá cesta, jak zacházet s pokušením, které nás 
napadá právě na poušti a při postu. Na poušti nás 
Bůh zkouší, aby vyšlo najevo smýšlení našich srdcí. 

Půst a poušť k sobě patří. Obojí nás konfrontuje s 
naší nahotou. Obojí z nás snímá roušku, pod níž se 
skrývají naše přání a myšlenky. Na poušti není za co 
se skrýt. A půst nás činí v této bezbrannosti ještě 
zranitelnějšími. Nemáme už nic, čím bychom ucpali 
vystupující prázdnotu a čím bychom vytěsnili tužby 
a potřeby, které se hlásí o slovo. Nemilosrdně jsme 
postaveni tváří v tvář silám, které bojují o nadvládu 
nad námi. Jde nakonec o to, zda přenecháme vládu 
nad sebou Bohu, nebo satanovi. 
V postu cítíme svou tělesnost, chatrnost, závislost 
na zákonech hmoty a s tím se musíme smířit. Půst 
není zuřivé horlení proti tělu a jeho zákonům, není 
to zoufalý pokus našeho ducha povznést se nad ně. 
Spíše je to cesta k přiblížení se vlastní pravdě; cesta, 
na níž musíme sami se sebou zacházet hezky, 
abychom osvobodili dobré jádro z pout, která je 
omotala. Postem nebojujeme proti sobě samým, 
nýbrž proti nepřátelům duse, kteří nám chtějí 
zabránit, abychom se stali sebou samými, Božími 
syny a dcerami, stvořenými podle Božího obrazu.  
(z knihy Anselma Grüna: Půst a poušť patří k sobě) 

Anselm Grün: Půst a poušť patří k sobě 
 



 
 

 

 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 

Vláda bourá právní jistoty, senátoři je brání 

Světýlko právního státu se znovu rozsvítilo. Senát 
naprosto jednoznačně (64 ze 74 hlasů) zamítl uvalení 
daně na peněžní náhrady, které církve dostávají za 
nevydaná pole, lesy či budovy. Svítit toto světlo 
bude ale nejspíš jen chvíli. Spojené síly 
komunistického myšlení ve sněmovně (KSČM, ANO, 
ČSSD a SPD) totiž zřejmě senátory přehlasují. I s 
vědomím, že celá věc skončí u Ústavního soudu.  
   Mnozí politici hrají na úkor církví jen cynickou hru s 
voliči. My Češi, když se řekne církve, si představíme 
většinou katolíky, a když si představíme katolíky, pak i 
upalované čarodějnice a tlusté preláty.  
   Už méně si představíme církevní charitu, školy, 
vojenské kaplany na zahraničních misích, řádové 
sestry v nemocnici, židovské obce, oběti dvou totalit. 
   Zapomeňme ale na představy. Ve sporu o zdanění 
náhrad jde o něco jiného. A připomíná se to stále 
dokola. V právní rovině: Zdaněním by stát porušil své 
závazky. Podepsané smlouvy, které jsou stavěny jako 
nevypověditelné, se stanou cárem papíru. „Smlouvy 
se mají dodržovat,“ říkává i náš pan prezident. Zásady 
právního státu a majetková práva by měly být hájeny 
vždy, ať už se nám církve zamlouvají, nebo ne. Zítra se 
někomu z mocných nemusíme zamlouvat zase někdo 
další, třeba já, ty, my. 
Ve faktické rovině: Žádná analýza dokládající 
předražení finančních náhrad neexistuje. Nejčastějším 
argumentem je „selský rozum“, že metr čtvereční 
zemědělské půdy stojí méně, než na kolik ho kdysi 
stanovili restituční experti. Jenže proticírkevní 
agitátoři zamlčují, že do onoho průměru byla 
započítána i cena pozemků, jež se za desetiletí po 
konfiskaci změnily na drahé zastavěné parcely ve 
městech. Políčko v Horní Dolní stojí zlomek toho, co 
pozemek v Praze. A konečně, stát na krádeži 
církevních majetků vydělal. Za desítky let si přišel z 
výnosů bezmála na dvě stovky miliard. Majetek 
přitom komunisté při své správě devastovali a 
původním majitelům se vracely leckdy ruiny.  
V symbolické rovině: Třicet let po pádu totality chtějí 
komunisté znovu někomu brát majetek a nepřijde jim 

za všech okolností, ať už se nám církve zamlouvají, 
nebo nezamlouvají. Zítra se někomu z mocných 
nemusíme zamlouvat zase někdo další - třeba já, ty, 
my. 
   Ve faktické rovině to vypadá takto: Žádná analýza 
dokládající předražení finančních náhrad neexistuje. 
Nejčastějším argumentem je „selský rozum“, že 
metr čtvereční zemědělské půdy stojí méně, než na 
kolik ho kdysi stanovili restituční experti.  
   Jenže proticírkevní agitátoři zamlčují, že do onoho 
průměru byla započítána i cena pozemků, jež se za 
desetiletí po konfiskaci změnily na drahé zastavěné 
parcely ve městech. Políčko v Horní Dolní 
samozřejmě stojí jen zlomek toho, co lukrativní 
pozemek v Praze.  
   A konečně, stát na krádeži církevních majetků 
vydělal. Za desítky let si přišel z výnosů (po odečtení 
příspěvku církvím) bezmála na dvě stovky miliard. 
Majetek přitom komunisté při své správě často 
devastovali a původním majitelům se vracely leckdy 
jen ruiny.  
   V symbolické rovině pak platí toto: Třicet let po 
pádu komunistické totality chtějí komunisté znovu 
někomu brát majetek a nepřijde jim to ani za mák 
nemravné. Premiér Babiš se jim nerozpakuje 
pomáhat – kvůli udržení své moci a kvůli nějakým 
těm voličským bodům navíc. O ně se s ním přetahují 
jak socialisté, tak i okamurovci. 
   Politická bitva o zdanění náhrad je ukázkovým 
příkladem, že právní stát a právní jistoty nejsou ani 
v demokracii provždy dané a v bezpečí. A také, že 
Senát našeho parlamentu opravdu není zbytečnou 
institucí. Popadne-li jednu parlamentní komoru 
amok, ta druhá ji může přinejmenším klepnout přes 
(nenechavé) prsty. 

Jana Bendová, Reflex 

*zájezd do Brna, 5. 3., pořádá Síť Pelhřimov 
Středisko volného času Síť pořádá pro děti 8-18 let 
výlet do zábavného vědeckého parku Vida v Brně. 
Cena 270 Kč, doprava společná vlakem: nástup 7:10 
hodin v Pelhřimově, návrat do Pelhřimova v 19:49  
Kontakt: Martin Běhal: 774 950 224. 
 
*Klokoty, 8. 3., beseda o setkání v Panamě 
Beseda s účastníkem letošních Světových 
 dnů mládeže v Panamě Cyrilem Jandou se koná 
v pátek 8. března od 18 hodin v domě Emauzy na 
poutním místě Klokoty. Účastníci tohoto setkání měli 
možnost se potkat s papežem Františkem a byli 
ubytováni u místních farníků.  
 
 

*zájezd Lurdy, La Salette, 1.- 10. 7. 
CK Palomino pořádá zájezd do poutních míst: Lurdy, 
Ars, La Salette + další cíle: Lyon, Taize, Le Puy. 
Přihlášky u paní Marie Dvořákové, Mnich, 
606 930 024. Pokud bude dost účastníků, bude 
vypraven autobus z Pacova nebo jiného místa našeho 
okresu. Cena: 13 900 korun.  
 
* Nová Cerekev, 29.- 31. 3., postní obnova mladých 
Postní obnova mladých na téma „Velebí má duše 
Hospodina“ na faře v Nové Cerekvi, přednášející: 
kaplan v Kutné Hoře P. Dmytro Romanovský. S sebou: 
přezůvky, spacák, Bibli. Mše, chvály, duch. slovo, film, 
společenství. Více info: P. Martin Brácha, 721 074 647 
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Fotografické ohlédnutí za farním plesem ve Veselé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění k minulému zpravodaji 
Doplňujeme ještě statistiku Tříkrálové sbírky z minulého čísla zpravodaje o výnos  
z Veselé, na který jsme zapomněli: činí 4550 Kč. Také doplňujeme farní matriku Veselé z roku 
2018: za loňský rok tam proběhlo celkem pět pohřbů a jeden křest.  

Co obnáší půst a jak se liší půst zdrženlivosti a půst újmy. 
Půst na Popeleční středu a Velký pátek je redukcí původního předepsaného postu po celou dobu postní. 
Dnes jsou pro katolíka závazné jen tyto dva dny (kromě obvyklého pátečního postu). Popeleční středa a 
Velký pátek jsou dny tzv. přísného postu: půst újmy (člověk se smí najíst dosyta pouze jednou za den) a 
půst od masa. Půst byl a je jedním z výrazu pokání. K němu patřilo zřeknutí se všeho nadbytku a věcí 
postradatelných. Protože maso z teplokrevných zvířat bylo vždy pokládáno za určitý „luxus“, byl půst 
nejčastěji realizován zřeknutím se masitých pokrmů. Naopak ryby byly pokrmem těch nejchudších, proto 
se do postu nepočítají. Kodex kanonického práva (CIC) k tomu uvádí: „Všichni křesťané, každý svým 
způsobem, jsou z Božího zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokáním 
navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky 
zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání 
újmou a zdrženlivostí od pokrmů. Dny a doby pokání jsou jednotlivé pátky během roku a doba postní. 
Pokání zdrženlivostí od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské konference se zachovává 
každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti; pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na 
Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. 
Zákonem pokání zdrženlivostí jsou vázány osoby od dovršení čtrnáctého roku věku; zákonem pokání 
újmou jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče dbají, aby také 
ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k 
správnému pochopení pokání.“ (CIC 1249–1252) 

mailto:mazanec@centrum.cz

