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

Eucharistie a Bible
Milí farníci, Pán
Ježíš nám dává
nespočet příležitostí
spatřit
ho
v
momentech, kdy ho
ostatní
zrovna
nevidí.
Zvažme
jenom ty dvě: svatá hostie a Bible.
V těchto dvou způsobech k nám
neustále přichází. Tento příchod
zažíváme už od dětství a je tak
obyčejný, že si ho někdy možná ani
neuvědomujeme. Dokážeme ještě
být v kostele dostatečně bdělí a
všímat si v době bohoslužby
vzácného okamžiku, kdy k nám Pán
přichází? Když slyšíme modlitby,
čtení, evangelium, kázání, slova
proměňování?
Právě tehdy k
nám Pán Ježíš přichází! A on si
přeje, aby jeho příchod byl vždy
očekáván, i když nám to není
zrovna vhod a jsme myšlenkami
úplně
někde
jinde.
Někdy
prožíváme jakousi duchovní noc,
duchovní tmu a nevnímáme vůbec
nic z toho, co se v kostele děje.
Jindy se nám zase jeho vstup do
našeho života zdá jako nemožný.
Ale Ježíš k nám právě tehdy
přichází proto, aby nám v našem
momentálním rozpoložení sloužil,
aby nás občerstvoval, posilňoval a
obohacoval.
Na začátku nového školního roku
prosme Pana Ježíše o pomoc, ale
také se dejme vést svatou hostií a
Biblí.
Váš otec Jaroslaw

září 2019

Bůh nám nabízí přátelství

Kdo je Bůh? Jaký vlastně je? To
jsou otázky, které si v různých
situacích kladou různí lidé. Slyšel
jsem nespočet příběhů lidí, kteří
se dostali ve svém životě do
bodu, kdy došli k závěru, že Bůh
existuje. Prostě nějak vnitřně
věděli, že tady musí být někdo
větší, než jsme my lidé.
Naposledy jsem tento příběh
slyšel od mladého muže, který
půl roku po tom, co se dostal ven
z vězení, vykradl nějakou firmu a
utíkal. Když ho pronásledovala
policie, havaroval autem. Byl
několik týdnů v kómatu.
Po procitnutí prostě věděl, že je
tady někdo větší, kdo může dát
lidskému životu smysl. Věděl, že
Bůh existuje. Netušil, jaký ten
Bůh je, nevěděl, kde Ho hledat. Po
dlouhé rehabilitaci, kdy se učil
chodit a mluvit, opět nastoupil do
vězení. A tam se setkal s
vězeňským kaplanem, který mu
představil Bibli. A pochopil, že v
Bibli se představuje Bůh, o jehož
existenci věděl, ale kterého
neznal. Našel Boha, který mu
nabízí přátelství a on tuto
nabídku přijal.

A ten okamžik zásadně změnil
jeho život.
V naší zemi přibývá těch, kteří
věří, že je tady něco nebo někdo
větší než jsme my. Mnozí mají
pocit, že tato vyšší bytost mlčí a
je nepoznatelná. Bible nám však
popisuje Boha, který se člověku
představuje. A nejen to!
Můžeme to přirovnat k
Facebooku. Lidé tam mají svoji
stránku. Když si ji prohlédnete,
uděláte si o daném člověku
jakýsi názor. Evangelium je něco
jako Boží profil na Facebooku.
Bůh se nám představuje. Ale
navíc vám od něj přišla nabídka
přátelství.
Prohlédněte si ten Boží profil.
Sáhněte po Bibli a přečtěte si
třeba jedno z evangelií, kde
najdete představení osoby Ježíše
Krista. Udělejte si o Něm sami
úsudek. A pak se rozhodněte,
zda tu Jeho nabídku přijmete či
nikoli. Já jsem ji přijal. A nikdy
jsem nelitoval. Pamatujte, že
věčný Bůh i vám poslal žádost o
přátelství!
Michal Klus, farář Slezské církve
evangelické (z www.rozhlas.cz)
Autor: Michal Klus

Aktuality z našich farností
* přihlášky na náboženství
Od září bude opět probíhat na faře v Počátkách
výuka náboženství. Zájemci si prosím vyzvedněte
pro své děti přihlášky v sakristiích.
* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.
Sbírky na opravy budou 1. 9. v Počátkách,
v ostatních farnostech 22. 9. Sbírka na
bohoslovce bude 15. 9.
* přednáška o Americe
Manželé Marie a František Jedličkovi srdečně
zvou na přednášku o cestě po Americe. Uskuteční
se v rámci farního setkání v neděli 15. 9. v 15
hodin na faře v Horní Cerekvi. Pro radostnější
zážitek můžete přinést něco na občerstvení.

Září z pohledu liturgie
3. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
5. Sv. Terezie z Kalkaty
8. Narození Panny Marie, svátek
12. Jména Panny Marie
13. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. Povýšení svatého Kříže, svátek
15. Panny Marie Bolestné
16. Sv. Ludmily, mučednice
17. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa
19. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
23. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27. Sv. Vincence z Paula, kněze
28. Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa, slavnost
29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, svátek
30. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Fotka z požehnání během
svatojakubské pouti ve Veselé

Kalendárium – chystané akce
PÁ 6. 9.

první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby) H. Cerekev, Počátky

17 hod.

SO 7. 9.

návštěvy starších a nemocných farníků

všechny farnosti

od 10 hod.

NE 8. 9.

pouť v Nové Bukové

kaple N. Buková

10.30 hod.

SO 14. 9.

6. fotbalový turnaj pro rodiny

hřiště H. Cerekev

8.30 hod.

SO 14. 9.

pouť v Horním Vilímči

Horní Vilímeč

18 hodin

NE 15. 9.

Farní setkání – beseda o cestě po Americe

fara Horní Cerekev 15 hodin

PÁ 20. 9.

Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)

Horní Cerekev

18 hod.

SO 21.9.

mše svatá k 730 letům města Počátky

Počátky

10 hod.

SO 28. 9.

pouť v Horní Vsi – sv. Václav

kaple Horní Ves

16.30 hod.

SO 28. 9.

pouť v Bělé – sv. Václav

kaple Bělá, čas bude upřesněn

Z rozhovoru s P. Maxem Kašparů o ženách a mužích

Lidi dnes trápí mezilidské vztahy, a to nejen
v rodině. Bylo to vždy, nebo je to nová věc?
Vždy byly ve vztazích negativní jevy, vždyť i
Bible začíná bratrovraždou Kaina. Jenže dříve se
vědělo, že je to špatné a neříkalo se tomu
prkotina. Hledalo se řešení, které vedlo k
pozitivnímu vyústění. Dnes se hledá řešení v
obviňování druhého nebo v tom, že si zajistím
náhražku. Buď problém řeším tím, že na tebe
útočím, nebo od tebe uteču. Tím se nic nevyřeší.
Mnozí hovoří o krizi mužské role. Ženy prošly
transformací, emancipací, a dostaly se
někam, ale muži tím neprošli a zůstávají na
starých metách, nebo je opouštějí…
Ano, ženy musely vyzrát v osoby, které dnes plní
v rodině i mužskou roli. Protože my muži
neplníme úkol být ochráncem a živitelem. A to
ochráncem nejen dětí, ale i té ženy - starat se
plně o rodinu, kterou jsem založil a vytvořil.
Protože muži to nedělají, musí je nahradit ženy.
Ale to je bludný kruh. Jestliže žena začne
přejímat roli muže, tak se to muži přestane líbit –
vidí, že zmužštěla. Jenže ona nemůže dělat nic
jiného, pokud má muže jako dítě. Takže musí
objednat uhlí a složit ho do sklepa, a muž leží, je
na fotbale, sedí u automatů nebo je s kamarády
*naŽeliv,
hlavní
pouť,by
6.-8.
výletě.
Pokud
se 9.
vrátil ke své mužské roli,
PÁ:
17
h
adorace
a
modlitba
za uzdravení,
18 na
h své
žena by se stala více ženou,
protože vby
mše
svatá;
SO:více
18 hčasu.
mše svatá z vigilie; NE:
ženství
měla
mše
v 7.30,
9 a 10.30,
15 h adorace
a požehnání
Cituji
dopis
posluchače:
„Dnešní
nepřirozené
genderové ideologie mě straší a znepokojují.
*Lomec,
7.-8. 9.Jednoho dne po deseti,
Myslím, hlavní
že náspouť,
to zničí.
SO15
h
duchovní
slovo
P. Kamila
h mše,
dvaceti letech manželství
se Straka,
žena 17
najednou
večer
NEna– gauči,
9.30 možnost
smíření,
podívámladých;
na muže
na tohosvátosti
muže, kterého
10
h
mše
–
celebruje
biskup
Vlastimil
Kročil
dřív milovala, odvážného a srdnatého chlapa, a
vidí cosi na gauči. A říká si, proboha, vždyť já žiju
*s Národní
pouť
dokouká
Říma –na
30 toho
let odpolicajta
svatořečení
babou. A
muž
v sukni,
U
příležitosti
30. nasupeně
výročí svatořečení
sv. Anežky
České
který
pobíhá
po bytě
a vykřikuje
biskupové
vyzývají
k
Národní
pouti
do
Říma.
Naše
nějaké pokyny a zhrzeně říká, to je strašné,
já
diecéze,
pod záštitou
biskupa
Vlastimila Kročila,
žiju s chlapem.“
Souhlasíte
s pisatelem?
připravuje
pouť dostali
ve dnechdo10.nepřirozených
- 14. 11. Cena
My jsme Diecézní
se skutečně
leteckého
zájezdu
je 14.000
Kč. Vícecoinformací
na
situací v tom
genderu.
Už nevíme,
je muž, co
mailu:
ryjackova@bcb.cz.
žena, jaká je jejich role a to je chaos, ale je to
moderní, pokrokové. A pravda je, že po určitých
letech dojde k tomu, co pisatel píše. Jednou mi

jiného, pokud má místo muže dítě. A tak objedná
uhlí a složí ho do sklepa. Muž leží, je na fotbale
nebo s kamarády. Pokud by se vrátil ke své roli,
ona by byla víc ženou, měla by na ženství víc času.
Cituji dopis posluchače: „Dnešní nepřirozené
genderové ideologie mě znepokojují. Jednoho
dne po 20 letech manželství se žena podívá na
muže na gauči, kterého dřív milovala, a vidí
tam cosi a říká: Proboha, vždyť žiju s babou. A
muž zas kouká na toho policajta v sukni, který
běhá nasupeně po bytě a vykřikuje pokyny, a
řekne: Dyť žiju s chlapem.“ Souhlasíte s tím?
My jsme se skutečně dostali do nepřirozených
situací. Nevíme, co je muž, co žena, jaká je jejich
role a to je chaos, ale je to moderní, pokrokové.
Ano, po určitých letech může dojít k tomu, co
pisatel píše. Jednou mi jeden muž říká: „Moje žena
zbabovatěla. Je z ní přemoudřelá stařena.“ „Kolik jí
je let?“ ptám se. Prý padesát. Takže podle mě je
mladá. Ale podle něj zbabovatěla, protože se pořád
na všechno ptá, vše musí vědět, o všem musí
rozhodovat, ke všemu má komentář, a to většinou
negativní, vše sleduje a plete se i do mužských věcí.
Muži samozřejmě pak dělají totéž a máme konflikt
na střeše. Chce se to vrátit v tom vztahu zpátky –
podívat se na doby, kdy jsme se brali, kdy byl
hezký výhled do budoucnosti - a očistit své životní
role: mužskou, ženskou, otcovskou, mateřskou.
Chce to vzít od začátku, od doby, kdy váš muž byl
supr, multi, extra, unikátní gentleman, který vám
sundal kabát v restauraci a nechal vás vybrat
místo. Žena zakroutí očima a říká: „Prosím vás, to
bývalo.“ Ano, to máte pravdu, takže je potřeba se
vrátit zpátky a vztah znovu nastartovat.
Z rozhovoru pro Český rozhlas s M. Kociánovou

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze
*Křemešník, koncert Pavla Helana, 29.9.
V rámci Pohodové neděle na Křemešníku (29.9. od 12
hodin) letos vystoupí písničkář Pavel Helan (13 hodin).
Vstup dobrovolný. Originální skladatel, kterého mnozí
znají jako finalistu soutěže Československo má talent,
se hlásí ke své víře a je pravidelným účastníkem
křesťanských festivalů. Je mj. autorem skladeb iBůh,
Buď se mnou, Rapper atd. Spolupracuje s P. Bendem
a T. Klusem. Akci pro rodiny s dětmi pořádá KDU-ČSL.

Santiago de Compostela – cesta věřících i turistů
Už podruhé jsem mohl putovat ke svatému
Jakubovi. Je to velmi zajímavá cesta. Putují a
cestují tam lidé z celého světa. Často se říká, že
někdo začíná cestu jako turista a končí ji jako
poutník. Čím to je? Pán Bůh nám dává spoustu
příležitostí, abychom se obrátili nebo přiblížili k
němu. Santiago je jedna z nich. Poutní trasy jsou
různé: francouzská, portugalská, anglická - anebo
někdo pouť začíná přímo od svého domova.
Chci se podělit o své zážitky z této pouti a pozvat
vás na neděli 6. října na 15 hodin na farní
setkání a na besedu o Santiagu na faře v Horní
Cerekvi.
Váš P. Jaroslaw

ě
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