Ze života
našich
farností
Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá

Mateřské srdce
Jestliže se o mateřském srdci říká, že
to je srdce plné
lásky, trpělivosti a
pochopení, tím více
to platí o Neposkvrněném Srdci naší
nebeské matky Panny Marie. Ta se
nevyhýbala černým stránkám
pozemského života. Chtěla nám dát
příklad a povzbuzení, že ve spojení
s Bohem dokáže člověk všechno
snést a přetrpět. A tak se dá říci, že
její srdce je přes všechno utrpení a
křivdy opravdu bohaté.
Síla Panny Maria vyvěrala z jejího
spojení s Bohem. Marně bychom v
evangeliích hledali nějaké zázraky
Panny Marie. Její život byl spíše
skrytý, a přece bohatý. Celý její
život je vlastně jediným zázrakem
Boží milosti a vzorné spolupráce s
Bohem. Proto si také mnohem více
než ostatní křesťané osvojila nový
život podle nové úmluvy. Proto
také nejvíce ze všech přispěla k
vykoupení lidstva. Její odevzdanost
do Boží vůle byla základem její
duchovní velikosti.
Prosme naši nebeskou Matku, ať
nás
naučí
svým
příkladem
bezvýhradně sloužit Bohu a bližním.
Ať chrání naše srdce od zlých vlivů
tohoto světa, ať nám vyprosí sílu,
abychom vytrvale pracovali na
obrodě své duše i duší našich
bližních.
Váš otec Jaroslaw

květen 2019

Věřit mariánským zjevením?

Mariánská zjevení a podobné
zkušenosti často vedou k obrácení nebo k oživení víry. Pokud
jde o zkušenost autentickou,
ponese ovoce v životě osobním, i
životě rodiny, ve farnosti, v práci
atd. U někoho však vinou
nezralosti
zvítězí
sektářská
mentalita, která se projevuje
vymezením se: „my“ – správně
věřící, kteří uznáváme mariánská
zjevení - a ti, kdo je neuznávají.
Ani u schválených zjevení církev
nikoho nezavazuje jim věřit.
Schválení jen zaručuje, že poselství jsou v souladu s pokladem
víry, s Božím slovem. Proto vidím
jako problém, když někdo bedlivě
sleduje veškerá slova ze soukromých zjevení, ale zanedbává
Boží slovo. Ještě vážnější je, když
tímto zjevením začne měřit
Zjevení předávané církví.

Kdysi se třeba v některých
společenstvích tvrdilo, že Panna
Maria nesouhlasí s přijímáním na
ruku. Přitom z Písma víme, že
skutečná Panna Maria nikdy
evangelia neopravovala.
Církev je vůči zjevením a
podobným jevům opatrná. Pro
někoho snad až příliš. Důvod je
prostý: procento pravých zjevení
je vůči počtu hlášených zjevení
(dnes asi 2000) velmi malé.
Je také třeba rozlišit církev jako
lid Boží a postoj jednotlivých,
třebas vlivných osobností. U těch
se někdy může projevit i méně
svatá motivace (třeba touha nemít
potíže), ale i arogance, která vítězí
nad hledáním pravdy. To je
případ zjevení v Lurdech nebo
případ trápení, které i z církevních míst zažil například padre
Pio. Při jeho beatifikaci prohlásil
papežský kazatel Cantalamessa,
že všechny tyto zkoušky jistě
pomohly k jeho očištění a
prověření jeho svatosti, ale to nic
neubírá na zodpovědnosti těch,
kdo mu tato trápení připravili.
Zůstává tedy pravdou, že dalším
z rozlišujících kritérií mezi
člověkem Bohem obdarovaným a
falešným prorokem je i hluboká
pokora, což znamená i otevřenost
ke kritice a poslušnost vůči
církevní autoritě, navzdory tomu,
že je poznamenána lidskou
slabostí.
P. Vojtěch Kodet, z www.katyd.cz

Aktuality z našich farností
* májové pobožnosti
Májové pobožnosti se v našich farnostech konají
od 1. května. Kromě kostelů jsou i v kaplích:
v Bělé (pravidelně každý pátek a sobotu v 19
hodin, kromě 11. 5., kdy zde bude už v 18 hodin
mše pro mládež) a v kapli v Nové Bukové (každý
čtvrtek v 19 hodin)
* pěší pouť ke svaté Kateřině
Svatá Kateřina u Počátek bude cílem pěší pouti
v neděli 12. května – vyjdeme ve 13.30 hodin
z Horní Cerekve, v 15 hodin pak bude v místě cíle
májová pobožnost.

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, mučedníků
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, kněze
21. Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů
22. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
25. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
26. Sv. Filipa Neriho, kněze
27. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
30. Sv. Zdislavy
31. Navštívení Panny Marie, svátek

Zemřel kněz, kterého jsme znali

* mše k setkání rodáků ve Veselé
Při příležitosti setkání rodáků se bude v sobotu
18. května ve Veselé konat v 11 hodin mše svatá.
* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy bude 12. 5., v Počátkách 5. 5.
* katecheze pro dospělé
Pokračují katecheze nad knihou Zjevení sv. Jana
– 21. května v 19 h po mši v Horní Cerekvi, 22.
května v 19 h po mši v Počátkách a 23.5 v 16 h po
mši v Rynárci.

Ve věku pouhých 58 let zemřel
21. dubna P. Mgr. Edward Emil
Mąka, který působil několik let
také v Počátkách, Žirovnici a
Častrově.
Otec biskup Pavel na jeho pohřbu v Kardašově
Řečici uvedl: „Kněz má kříž nejen hlásat, ale má ho
i prožívat. Skrze své utrpení se má připojovat k
eucharistické oběti, kterou denně slaví na oltáři. V
rodné farnosti se s ním rozloučí právě v předvečer
neděle Božího milosrdenství, jehož sám byl
velkým ctitelem a apoštolem.“ P. Edward působil
v českobudějovické diecézi od roku 1999 – ve
farnostech Záhoří, Chřešťovice, Oslov, Veselíčko,
Počátky, Častrov, Žirovnice, Kardašova Řečice,
Deštná u Jindřichova Hradce, Dírná a Pluhův Žďár.
Po zádušní mši byl převezen do rodného Polska.

Kalendárium – chystané akce v našich farnostech
SO 4. 5.
SO 11. 5.
SO 11. 5.
NE 12. 5.
PÁ 17. 5.
SO 18. 5.
SO 25.5.
SO 25.5.

Mariánská družina pro děti 5-12 let se sestrou Romanou
návštěva nemocných a starších
mše svatá pro mládež
pěší pouť ke Svaté Kateřině
Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)
Mše svatá u příležitosti setkání rodáků
Dětská vikariátní pouť – mše, katecheze, skupinky
Mše svatá v Horní Vsi

Horní Cerekev
všechny farnosti
kaple Bělá
z Horní Cerekve
Horní Cerekev
Veselá
Častrov
kaple Horní Ves

10-11.30 h.
od 10 hodin
18 hodin
13.30 hod.
18 hodin
11 hodin
9-15.30 hod
16 hodin

Biskup Vlastimil k reformě správy farností

(…) V těchto následujících dnech velikonoční doby
budeme slyšet při liturgii vybrané úryvky z knihy
„Skutky apoštolů“. Budeme tak mít možnost sledovat
rodící se Církev, její růst i první krůčky, ale i její velmi
odvážná a zásadní rozhodnutí ze strany apoštolského
sboru. To je výzva ke konfrontaci i pro naši místní
Církev; i my máme dobře zvažovat svou vlastní situaci,
přičemž jde o to, abychom vnímali správně pastorační
potřeby naší diecéze, ale i své vlastní reálné možnosti.
Zcela realisticky je třeba si přiznat, že vzhledem ke
stále ubývajícímu počtu kněží se do budoucna jeví
jako bezpodmínečně nutné obsazovat knězem jen ty
farnosti s vyšším počtem účastníků bohoslužeb. Po
poradě s vikáři a kněžskou radou dojde rovněž ke
sloučení malých farností do větších celků, aby tím pro
správce farnosti ubylo nadbytečné administrativy. V
jednotlivých vikariátech bude obsazeno kněžími
přibližně šest farností, z nichž budou spravovány
ostatní farnosti za pomoci jáhnů a akolytů. Ruku v
ruce s touto nelehkou situací je proto stále živá výzva
prvních pátků v měsíci a potřeba modliteb za
Božského srdce a nemá nic společného s
klerikalismem: vyjadřuje fakt, že sám Pán se svěřuje
do rukou nedokonalých lidí a činí z nich své
spolupracovníky. I dnes Bůh volá k následování ve
*Lukavec, 10.
5., setkání
s P. Ladislavem
služebném
kněžství,
které
ač nelehkéHeryánem
a mnohdy
Život
a
Boží
velkorysost
–
to
jsou
témata
besedy
nevážené, přesto je velmi krásné. Vy mladí,
věřící
s
kytarou
s
P.
Ladislavem
Heryánem
v
Lukavci.
Setkání
křesťané: „Když dnes uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte
začíná mší v 17.30, beseda s autogramiádou knihy
srdce
svá“. (srov. Žid 3,7)
začne v 18.30 hodin. Zve P. Siard.

duchovní povolání. Kněžství je výrazem lásky
Božského srdce a nemá nic společného s
klerikalismem: vyjadřuje fakt, že sám Pán se svěřuje
do rukou nedokonalých lidí a činí z nich své
spolupracovníky. I dnes Bůh volá k následování ve
služebném kněžství, které ač nelehké a mnohdy
nevážené, přesto je velmi krásné. Vy mladí, věřící
křesťané: „Když dnes uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte
srdce svá“. (srov. Žid 3,7)
Domnívám se, že v této situaci je také velmi
důležité podporovat i vzdělávání těch laiků, kteří
jsou ochotni zapojit se do života farností, jak v
oblasti pastorace, tak i katecheze. Na podzim bude
proto zahájen dvouletý kurz na Teologické fakultě v
Českých Budějovicích, zaměřený na formaci a
vzdělání budoucích akolytů a trvalých jáhnů,
ochotných pomáhat kněžím v jednotlivých
farnostech naší diecéze.
Jestliže mluvíme o takovýchto výzvách pro naší
místní Církev, pak jsou to výzvy adresované vám,
milí diecézané. Pokud cítíte spoluodpovědnost za
život Církve a myslíte, že byste mohli být
nápomocni, hlaste se u svých duchovních správců,
kteří vám sdělí podrobnější informace.
Slavíme-li dnes Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, je
to vhodná příležitost k tomu, abychom si uvědomili,
že na naší životní cestě nikdy nejsme sami. V našem
putování – někdy možná strastiplném a obtížném –
nás stále provází ten, který veškeré obavy a strach
apoštolů proměnil v radost! Zmrtvýchvstalý daroval
apoštolům svůj pokoj. Přeji vám, milí diecézané,
abyste každý z vás zakusili ve svém srdci tento pokoj
od vzkříšeného Ježíše, živého Krista!
(Z Pastýřského listu našeho biskupa Vlastimila
Kročila na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze

Domnívám se, že v této situaci je také velmi důležité
*PE - Klokoty, 10. - 11. 5., pěší pouť
podporovat i vzdělávání těch laiků, kteří jsou ochotni
11. ročník Pěší poutě do Klokot, přezdízapojit
se do života
farností,
v oblasti
vané Jaromírovy
zkratky,
začnejak
v pátek
ve 14pastorace,
tak
i katecheze.
Na podzim
bude(slouží
protoiniciátor
zahájen
hodin
mší v pelhřimovském
kostele
dvouletý
kurz
na
Teologické
fakultě
v
Českých
poutě P. Stehlík). Půjde se tradičně přes Pacov do
Budějovicích,
zaměřený
formaci
a vzdělání
Klokot. V Pacově
je start v na
sobotu
v 7 h, příchod
do
budoucích
akolytů
a
trvalých
jáhnů,
ochotných
cíle v 17 hodin. Kdo chce přespat v Pacově a nechat si
pomáhat
kněžím
v jednotlivých
naší
převézt batohy,
zavolejte
na číslo: 731 farnostech
454 558.
diecéze. Jestliže mluvíme o takovýchto výzvách pro
naší místní Církev, pak jsou to výzvy adresované vám,

*Pelhřimov, 12. 5., Koncert pro maminky
V neděli od 15 h. na náměstí k oslavě Dne matek
zahraje orchestr z žáků a učitelů ZUŠ. K dispozici:
skákací hrad, nanuky, růže, srdíčka. Pořádá KDU-ČSL.
* 24. 5., Noc kostelů
(Ne)tradiční prohlídky kostelů s doprovodným
programem. V okolí mj. v Pelhřimově, Želivě, Humpolci, Moravči. Farnosti s akcí na: www.nockostelu.cz
* Častrov, 25. 5. Dětská vikariátní pouť
Letošní téma je „Pomáháme potřebným jako sv.
Anežka“. V 9 h přivítání v kostele, v 9.30 mše, oběd,
program dle stanovišť – bude i beseda pro dospělé.
Konec asi 15.30 h. Srdečně zve Hana Pechová.

V Horní Cerekvi běželi pro misie
Když se sejde parta mladých,
kterým není lhostejné, jak žijí
křesťané
tam,
kde
jsou
pronásledování, tam, kde je
církev na počátku, a jak žijí děti
na okraji společnosti… A mají
dobrého pana faráře, který je
podpoří… A ve farnosti funguje
společenství, které je ochotné od
posedávání u televize vyrazit na
túru 10 km… Tyto ingredience
dávají
dohromady
báječné
odpoledne ve farnosti Horní
Cerekev. Kdo nepřišel, přišel o
možnost proběhnout se, projít
se, dozvědět se více o činnosti
Papežských misijních děl, ale i o
společný čaj, buchtu a chlebíčky
a zhodnocení výsledků na faře.
Díky patří Dominikovi a Marušce
jako hlavním organizátorům, otci
Jarkovi i účastníkům za otevřená
srdce i obětavé nohy. Zápisné
běhu pomůže dětem v misijních
zemích.
Hana Koukalová

Prvomájová pouť na Svatý Hostýn
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