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 Evangelista Jan si 

hraje s protikladný-

mi obrazy. Ve 

svatém týdnu 

uslyšíme, jak Jidáš 

označený Kristem 

jako zrádce odchází 

od Poslední večeře, aby přivedl 

služebníky, kteří Krista zajali. Jan 

píše, že když odešel od Poslední 

večeře, byla noc. On ze světla 

Kristovy přítomnosti směřuje ven 

do temnoty, do nevěry. Další 

úryvek používá stejný obraz, ale 

obráceně. Marie Magdalská 

přichází ke hrobu ještě za tmy, ale 

brzy má vyjít slunce. Ona vychází ze 

své nevěry a směřuje k víře, k 

setkání se Vzkříšeným. I když 

učedníci několikrát od Krista slyšeli, 

že vstane z mrtvých, přesto si 

vůbec nepřipouštěli, že by ta 

možnost mohla být, než se s ním 

setkali. Petr s Janem přicházejí k 

prázdnému hrobu. I nám církev 

spíše než vzkříšeného Krista 

ukazuje prázdný hrob. Ale můžeme 

si být jisti, že pokud se tímto 

směrem rozběhneme, vzkříšený 

Pán nám vstoupí do cesty. Smrt je 

přemožena. Kristus vstal z mrtvých. 

Ale to neznamená, že tento 

přechod ze smrti k životu se již 

uskutečnil v našem životě. Jsme 

zde, abychom velikonoční poselství 

nechali pronikat do našich srdcí.. 

                               Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Smrt je přemožena 

Kdo byli lidé, kteří Ježíše 
připravili o život? Odpověď je 
zdánlivě snadná: farizeové, 
učitelé zákona, velekněží. Ti 
všichni patřili k náboženské 
elitě židovského národa.  
   Jenže my máme někde v sobě 
zakódováno, že to byli zlí lidé, 
kdovíjací, a ve své fantazii si 
vykreslujeme, že zřejmě měli 
blízko k zločincům. Ale bojíme si 
přiznat, že lidé, kteří dovedli 
Ježíše na kříž, byli lidé věřící – 
dokonce o sobě tvrdili, že jsou 
„opravdu věřící“, „praktikující“…  
   Přesto těmto „věřícím“ Bůh 
proklouzl mezi prsty a oni jej 
přibili na kříž. Z takového 
přirovnání nám může běhat mráz 
po zádech. Ale kdy jindy než při 
velkopátečních obřadech bychom 
měli nechat tento drsný fakt k 
sobě promlouvat. 

Pašije nám ukazují, že je možné o 
sobě tvrdit, že jsem hluboce věřící 
člověk, a přesto Bůh pouze projde 
kolem mne, já se s ním ve 
skutečnosti nesetkám, a ještě jej 
mohu usmrtit. Jestli nebudeme 
hledat skutečného Boha, ale 
pouze se uzavřeme do 
náboženských rituálů a praktik, 
které budeme s velkým 
nasazením provádět, i nám se 
může stát, že dopadneme jako 
farizeové – se skutečným Bohem 
se nikdy nesetkáme, a ještě jej 
můžeme pro druhé usmrtit. 
   Pokud se v kostele modlíme 
množství modliteb, ale pak jsme z 
toho unavení a doma jsme 
protivní na své nejbližší, pak i my 
zabíjíme Boží lásku.  
   Jestli budeme k prosazování 
svých plánů v životě používat lež s 
tím, že se z toho pak 
vyzpovídáme, pak při zpovědi 
vykonáváme jen očistný rituál.  
    Skutečnému setkání s 
milosrdným Bohem se úspěšně 
vyhneme. Lidé, kteří usilovali o 
usmrcení Ježíše, a nakonec se jim 
to podařilo, byli přesvědčeni, že 
jsou opravdoví věřící a sami sebe 
počítali mezi elitu židovského 
národa.  
    A přitom skutečný Bůh prošel 
kolem nich a oni si toho nevšimli. 
A dokonce jej usmrtili. Jestli se to 
stalo jim, nedělejme si iluze, že 
nám se to stát nemůže… 
P. Pavel Moravec, kzamysleni.cz 

I farizeové byli „praví“ věřící 



Aktuality z našich farností 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 

 
 
 

PÁ 5. 4. první pátek (adorace, křížová cesta, mše, modlitby) Počátky, Horní Cerekev   17 hodin 

SO 6. 4. Mariánská družina pro děti 5-12 let se sestrou Romanou Horní Cerekev 10-11.30 h. 

SO 6. 4. postní zpovídání pro všechny farnosti Horní Cerekev 16.30-18 h. 

ST 10. 4.   postní zpovídání pro farnost Počátky Počátky 17-18 hod. 

SO 13. 4. předvelikonoční návštěva nemocných a starších všechny farnosti od 10 hodin 

PÁ 19. 4.  setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

    

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., 

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 
 
 
 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Duben 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. 
 

* změna času bohoslužeb 
Od 3. dubna budou všednodenní mše svaté 
v Počátkách v tamním kostele v 18 hodin. 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Velikonoční sbírka bude 21. dubna. 
 

* 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).  

Velikonoční obřady 

Zelený čtvrtek – mše sv. Večeře Páně 
  Rynárec (mše a adorace) – 16 h, Počátky – 18 h,  
  Žirovnice – 18 h, H. Cerekev (mše a adorace) – 18 h 

Velký pátek (den přísného postu) 
Počátky – 17.30 křížová cesta, 18 obřady, 19 adorace 
H. Cerekev – 17.30 kř.cesta, 18 obřady, 19 adorace 
Veselá – 18.30 h 

Bílá sobota (vezměte s sebou svíčky) 
žehnání velikonoč. pokrmů a adorace v Božím hrobě: 
  H. Cerekev – 9 h, Počátky – 10 h, Rynárec  - 11 h 
mše svatá Vzkříšení Páně: 
  Veselá – 18.30 h, Počátky – 19 h, H. Cerekev – 20h 

Květná neděle, Velikonoční neděle, Velik. pondělí 
mše svaté budou v běžné časy nedělních bohoslužeb: 
  Rynárec – 7.30 h, Veselá – 8 h, Počátky – 9 h,  
  Žirovnice – 9.30 h, Horní Cerekev – 10.30 h 

KKrriissttuuss  vvssttaall  
zz  mmrrttvvýýcchh!!  

AAlleelluujjaa!!  

SSkkuutteeččnněě  vvssttaall  
zz  mmrrttvvýýcchh!!  

AAlleelluujjaa!!  



 
 

 

 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 

Život je drsný a je třeba s tím i počítat 

Když jsem byl malý, měli jsme souseda, který se 
jmenoval doktor Gibbs. Nikdy na nás nekřičel, že si 
hrajeme na jeho zahradě. Pamatuju si ho jako 
člověka, který byl mnohem milejší, než okolnosti 
vyžadovaly. Když zrovna nezachraňoval životy, 
vysazoval stromy. Jeho dům totiž trůnil na velkém 
pozemku a jeho cílem bylo proměnit ho v les. Ten 
lékař měl pár svérázných teorií ohledně pěstování 
rostlin. Pocházel ze školy, jež se řídí heslem "škoda 
každé rány, která padne vedle". 
   Nikdy své nově vysazené stromky nezaléval, což 
zcela odporovalo konvenční moudrosti. Jednou jsem 
se ho zeptal, proč. Řekl, že zalévání rostliny kazí, a 
pokud je zaléváte, každá následující generace stromů 
bude vždy o něco slabší. Takže se s nimi nesmíte 
mazlit a ty neduživé musíte co nejdřív odstranit.  
   Mluvil o tom, jak zalévání stromů vede k mělkým 
kořenům a jak stromy, které nikdo nezalévá, musí při 
hledání vláhy prorůstat svými kořeny hluboko do 
země. Pochopil jsem ho tak, že bychom si měli 
hlubokých kořenů vážit. Takže své stromky nikdy 
nezaléval. Zasadil doubek, a místo aby ho každé ráno 
zalil, praštil do něj srolovanými novinami. Plesk! 
Bouch! Prásk! Zeptal jsem se ho, proč to dělá, a on mi 
odpověděl, že proto, aby mu strom začal věnovat 
pozornost. Doktor Gibbs odešel na věčnou slávu pár 
let poté, co jsem opustil domov. Tu a tam jdu kolem 
jeho domu a dívám se na stromy, které jsem ho viděl 
sázet před nějakými pětadvaceti lety. Teď jsou silné 
jako skála. Velké a robustní. Tyhle stromy se ráno 
probudí, zabuší se pěstmi do hrudi a dají si černou 
kávu bez mléka. 
 
Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto 
jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je... Dva roky 
rozmazlování mi ale vynesly stromy, které čekají, že je 
někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli zavane 
studený vítr, začnou se třást a drkotat větvemi. 
Padavky. S těmi stromy doktora Gibbse to je divné. 
Protivenství a strádání jim zřejmě prospěly tak, jak by 
to pohodlí a bezstarostnost nikdy nedokázaly. 

zalil, praštil do něj srolovanými novinami. Zeptal 
jsem se ho, proč to dělá, a on mi odpověděl, že 
proto, aby mu strom začal věnovat pozornost.  
   Doktor Gibbs už odešel na věčnou slávu. Tu a tam 
jdu kolem jeho domu a dívám se na stromy, které 
jsem ho viděl sázet. Teď jsou silné jako skála. Velké 
a robustní. Tyhle stromy se ráno probudí, zabuší se 
pěstmi do hrudi a dají si černou kávu bez mléka. 
    Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé 
léto jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je... Dva roky 
rozmazlování mi ale vynesly stromy, které čekají, že 
je někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli 
zavane studený vítr, začnou se třást a drkotat 
větvemi. Padavky. S těmi stromy doktora Gibbse je 
to jinak. Protivenství a strádání jim zřejmě prospěly 
tak, jak by to pohodlí a bezstarostnost nedokázaly. 
   Každý večer jdu před spaním zkontrolovat své dva 
syny. Stojím nad nimi a dívám se na jejich drobná 
tělíčka, na to, jak se uvnitř nich zvedá a klesá život. 
Často se za ně modlím. Většinou se modlím za to, 
aby měli snadný život. "Ušetři je utrpení, Pane."  
   Teď si však myslím, že je čas, abych svou modlitbu 
změnil. Má to co dělat s nevyhnutelností studených 
větrů, které nám dokážou proniknout až do morku 
kostí. Vím, že se mé děti setkají s utrpením, a moje 
modlitby, aby se tak nestalo, jsou naivní. Vždycky 
někde vane vítr. Protože život je drsný, ať už si to 
přejeme, či nikoli. Místo toho se budu modlit, aby 
kořeny mých synů prorostly do hloubky a oni mohli 
čerpat sílu ze skrytých zdrojů věčného Boha. 
   Příliš často se modlíme, abychom to v životě měli 
jednoduché, ale tyto prosby bývají sotva vyslyšeny. 
To, za co se potřebujeme modlit, jsou kořeny 
sahající hluboko k Bohu, aby nás to - až se spustí 
déšť a zafouká vítr - od něj neodtrhlo a neodneslo 
někam pryč.          Philip Gulley, Povídky z verandy 
 
Se svolením zpracováno podle knihy: 

*Č. Budějovice, 12.-13.4. Diecézní setkání mládeže 
Mottem letos bude „Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova“. Akce začíná v komunitním 
centru Máj v pátek v 17.30, hlavním hostem bude 
boromejka Angelika Pintířová, hrát budou  
kapely Elaion a PM.  
 
*N. Cerekev, 26. - 28. 4., víkend pro děti 
Středisko Síť nabízí víkend plný napětí a 
dobrodružství, inspirovaný slavnou soutěží „Klíče od 
pevnosti Boyard“. Víkend je určen pro chlapce i 
děvčata ve věku 10-14 let. Cena : 250 Kč. Začátek – 
pátek v 16.30 hodin, odjezd domů, neděle 15 hodin. 
Přihlášky prosíme do 5. dubna na webu střediska. 
 
 

*Praha, Národní pochod pro život, 27. 4. 
Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že 
každé počaté dítě má dostat šanci. Z Pelhřimova bude 
vypraven autobus. Program: 10.30 katedrála – mše, 
12.30 park Klárov – aktivity pro děti, oběd, 14-16 
pochod Prahou, zakončený u sochy sv. Václava.  
 
* Želiv, 3. – 8.5., seminář Škola: Otcovo srdce 
Vicky a Robert de Hoxar jsou manželé z Anglie, kteří 
prožili zkušenost s Boží otcovskou láskou. V želivském 
klášteře povedou pětidenní seminář, během kterého 
účastníkům pomůžou otevřít jejich srdce a prožít tu 
samou zkušenost. Seminář je zaměřen na zakoušení 
Boží dobroty, odpuštění a přijetí. 
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Pozvánka pro zájemce o zpívání ve sboru v Počátkách 

Velikonoce ukazují krásu lásky a vítězství nad zlem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zveme všechny příznivce hudby a zpěvu 
 

 na ZKOUŠKY SBORU    
 

   každý PÁTEK na FAŘE 

V POČÁTKÁCH od 19.00 hod 
 

   Znalost not není nutná. Těšíme se na vás 

členové sboru v Počátkách 

 

Úryvek z velikonočního rozhovoru Pražského deníku 
s františkánem od Panny Marie Sněžné Antonínem 
Klaretem Dąmbrowskim.  
 
Během svých procházek se často zastavujete a 
hovoříte s lidmi. Bavíte se s nimi i o Velikonocích? 
Mám jednu velikonoční příhodu. Rád chodím a na 
velikonoční neděli jsem v civilu s hůlkami dorazil ke 
kapli Božího hrobu. Seděla tam paní s pivem a já jí 
řekl: „Prosím vás, vy jste anděl?" „Proč bych měla být 
anděl?" „Na velikonoční neděli u Božího hrobu sedí 
anděl." A ona se zasmála a prý, že anděl není. A já 
říkám: „Škoda, rád bych viděl anděla s pivem." 
 
Jak reagovala? 
Povídala, že měla svatbu u Sv. Jiljí a teď chodí ke Sv. 
Ludmile. Pověděl jsem jí, že já jsem od Panny Marie 
Sněžné. „Vy jste farník?" ptala se. Řekl jsem, že tam 
sloužím. „Vy jste otec od Panny Marie?" - „No to ne," 
odpověděl jsem, „to bych byl děda pana Ježíše." 
 
Vysvětlovat příběh Krista a jeho zmrtvýchvstání není 
úplně jednoduché. Jak ho vysvětlujete dětem? 
Děti, které k nám přicházejí, jsou na to už trochu 
připravené z rodin. Nic před nimi neskrýváme. Pan 
Ježíš nás měl tak rád, že pro nás zemřel na kříži. 
Postupně samy kladou otázky, jak získávají rozum. 
Velikonoce se pojí také se zpovědí, a tak si spojují 
Kristovo utrpení a naše hříchy. Dá se to ukázat 
například na utrpení maminky. Říkám, že když ji zlobí, 
tak maminka trpí, protože je má ráda. Kristus 
podobně trpí za naše hříchy, protože nás má rád. 
 
Co si z tohoto Kristova odkazu může vzít dnešní 
člověk, třeba i nevěřící? Přece jenom je Česká 
republika víceméně ateistická země. 
 
Neřekl bych, že je víceméně ateistická. Lidé se nehlásí 
k církvi, ale co se s nimi setkávám, nejsou nevěřící. 
Stalo se mi, že ke mně přišly mladé dívky s piercingy a 

člověk, třeba i nevěřící?  
Stalo se mi, že ke mně přišly mladé dívky s piercingy a 
tetováním. Říkal jsem si, co budou chtít. A ony mě 
požádaly o křížek na čelo. Je vidět, že lidé nemají 
vyhraněné přesvědčení, ale hledají. Myslím si, že 
Velikonoce do jejich hledání zapadají. Vedle 
křesťanského slavení jsou zde různé tradice, bez 
kterých si lidé dokáží Velikonoce těžko představit.  
 
Co si z odkazu Velikonoc může odnést člověk, který 
na ně hledí spíše z pohledu dalších tradic? 
I v jeho životě se něco odehraje a Velikonoce, které 
zrovna prožívá, pro něj mohou být zvláštní. Je jaro. 
Navrací se život. Naše oslavy jsou propojené s 
přírodou. Nevidím do mysli lidí, ale zdá se mi, že když 
přicházejí o Velikonocích, mají radostnější náladu.  
 
Snad ano… 
Každý má čas o významu Velikonoc přemýšlet. 
Magnolie, která nám v zahradě roste, byla doposud 
obyčejné dřevo a nyní začíná rozkvétat a začíná být 
krásná. Byla jako ostatní stromy a teď je jiná. 
Nemáme ukazovat pouze krásu, která je pastvou pro 
oči, ale vůbec krásu lásky a vítězství dobra nad zlem. 
To je o Velikonocích velice dobře zdůrazněné. 
 
V čem tkví velikonoční tajemství? 
Je to hlavně Kristova oběť, která je nekrvavým 
způsobem zpřítomněna v eucharistii. Toto tajemství 
neumíme úplně pochopit. Kristus se dává jako pokrm 
celý nám obyčejným lidem. Můžeme ho přijmout 
celého. Nejen v tuto dobu, ale během celých dějin. 
Neděláme to na památku, nebo že vzpomínáme. 
Poslední večeře je zpřítomněna v daném okamžiku. 

mailto:mazanec@centrum.cz

