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 Milovaní moji! 

Člověk je nastavený 

tak, že se na velké 

věci potřebuje 

připravit. To, jak 

nakonec něco proži-

jeme a jak si toho budeme vážit a 

jaké to tedy vlastně bude, je často 

přímo úměrné tomu, jak jsme se na 

to předem připravili, kolik sil a času 

jsme tomu věnovali. Platí to 

samozřejmě také v duchovním 

životě.  

   A protože máme před sebou 

postní dobu, tak i na těch čtyřiceti 

dnech, které se nám nabízejí, také 

bude záležet to, jaké budou letos 

naše Velikonoce. Velikonoce jsou 

krásné samy o sobě, ale mohou být 

ještě krásnější ve chvíli, kdy 

správně prožiji postní dobu. 

   Dokonce si dovolím říct, že jenom 

ten, kdo se umí opravdu postit, pak 

umí také opravdově slavit! Ta 

správná oslava a pravá radost je 

totiž často přímo závislá na tom, 

jak si také umíme něco odepřít, jak 

umíme bez něčeho žít.   

Půst - to může být mnoho různých 

věcí. Nejde jen o půst od pokrmů, 

jak to slyšíme v původním významu 

tohoto slova. Může to být půst očí, 

půst uší, všeho toho, co do sebe 

přijímám. A můžu se toho vzdát - 

protože mi to nějak škodí, protože 

mi to ubližuje, protože mne to 

nějak zdržuje na mé cestě za 

Kristem.                Váš otec Jaroslaw 

 

 
 

K čemu slouží půst 

Myslím, že Popeleční středa je 
pro naši společnost hodně 
aktuální. Čas očisty, obrácení, 
nasměrování životní síly 
dobrým směrem, zanechání 
toho, co zbytečně bere sílu. 
  Věci už nejdou dělat tak jako 
dříve. Chce to změnu. Pamatuj, 
člověče, že jsi prach a v prach se 
obrátíš. Ano, jsem konečný, 
smrtelný. I všechno v mé hlavě, 
mé nápady, mé ambice se změní 
na popel. Perspektiva pomíjivost 
nás má probudit, abychom začali 
dělat to podstatné. A hlavně 
abychom zakusili, že nad vší 
pomíjivostí je síla Božího 
vzkříšení a dar věčného života.  
   Napadlo mě: Kdo ale dá popelec 
mě jako knězi? Kde je víc kněží, 
udělí si ho navzájem. Kdo ho ale 
dá mě, když jsem ve farnosti 
jediný kněz? Dát si ho sám sobě 
nemá smysl. Síla znamení spočívá 
v tom, že přichází zvenku. Někdo 
jiný mi musí nesmlouvavě říct: 

nemá smysl. Síla znamení 
spočívá v tom, že přichází 
zvenku. Někdo jiný mi musí 
nesmlouvavě říct: „Obrať se!“ Je 
to víc burcující. Sám sobě si 
mnohé omluvím, jsem k sobě 
shovívavý. Jednou mi otec 
biskup Jiří Paďour řekl: „Josefe, 
dej si facku!“ Myslel to 
samozřejmě napůl v legraci. 
  Když jsem to zkusil, tak jsem se 
místo facky spíš pohladil po 
tváři, a on mi řekl: „No vidíš, jak 
se máš rád.“ Je správné, že si 
sami nedokážeme ublížit. Ale o 
to víc potřebujeme, aby nás 
někdo druhý probudil svým 
slovem.  
   Znamení popelce nepřijímáme 
jen jako jednotlivci, ale týká si i 
celku církve. Pokud se máme 
jako církev obrátit, máme 
změnit směr cesty a způsob, 
jakým po ní jdeme. Vždyť i 
forma církve je pomíjivá. Není 
třeba na ní lpět, do nebe s námi 
nevyjde. Záleží na evangeliu, na 
cestě k Bohu, ne na kostelích. 
Bůh je určující. Jsme církví na 
cestě. Jsme církví, ve které 
mnohé struktury pomíjejí. A 
není třeba nad tím plakat. To, že 
je necháme být a že z nich 
vyjdeme, nám může pomoci být 
opravdu zcela Kristovi. Bůh, 
který vychází k člověku, dává do 
pohybu i vycházející církev.   
        (Z knihy P. Josefa Prokeše 
Pán se stará) 

Popelec pro církev vycházející 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

Ohlédnutí za farním plesem 
 

Bude pouť do Medžugorje! 
 

Deky dál pomáhají Africe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PÁ 6. 3. první pátek (adorace, křížová cesta, mše, modlitby) Počátky 16 hod,Horní  Cerekev 17 h 

SO 14. 3. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hodin 

PÁ 20. 3. Den milosrdenství (mše, křížová cesta, korunka) Horní Cerekev 17.30 hodin 

PÁ 20. 3. 24 hodin pro Pána – adorace, možnost zpovědi Horní Cerekev       po mši do 20 h. 

ÚT 24. 3. mše svatá a vikariátní setkání Červená Řečice 9 hodin 

SO 28. 3. setkání ministrantů fara Horní Cerekev 9-11 hodin 

SO 28. 3. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

NE 29. 3. –ST 1. 4.  zpovídání v Pelhřimově kostel Pelhřimov  

4. Sv. Kazimíra  
7. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
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,  učitele církve  
19. Sv. Josefa, snoubence Panny Marie, slavnost 
23. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa  
25. Zvěstování Páně, slavnost 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Březen z pohledu liturgie 
 

* pobožnosti křížové cesty 
V postní době se budou konat pobožnosti křížové 
cesty v Horní Cerekvi v pátek v 17.30 h a v neděli 
v 10 h, v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h a v 
Počátkách ve středu v 16.30 h. 
 
* 24 hodin pro Pána 
Letos se připojíme k akci „24 hodin pro Pána“, 
kterou vyhlásila Papežská rada pro novou 
evangelizaci z podnětu papeže Františka. Jeho 
cílem je před 4. nedělí postní otevřít kostely pro 
zpověď, modlitbu za obrácení hříšníků, adoraci či 
rozhovor s knězem. V Horní Cerekvi se akce bude 
konat 20. 3. od 17.30 do 20 hodin. 
 
* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy bude 15. 3., v Počátkách 1. 3.  
 
 

* předvelikonoční zpovídání 
V Pelhřimově v kostele je možnost zpovědi v tyto 
dny: neděle 29. 3. ve 14–17 hodin, pondělí 30. 3., 
úterý 31. 3. a středa 1. 4. 7–12 hodin a 13-18 
hodin.  

   Stále pleteme deky ze zbytků vln pro misie a 
koordinujeme jejich zasílání na potřebná místa. 
Škola v Malawi už je i díky nim dostavěná, 
výtěžek z prodeje dek teď jde na zařízení tříd a 
učitelská místa obsazovaná místními lidmi.  
   Nové deky odváží P. Josef Aicher, misionář z 
Bavorska, do Konga (farnost Yaloya), kde jsou k 
dispozici místním nemocnicím. Děkuji všem, 
kteří se akce účastnili i nadále účastní. Odvoz 
čtverců či dek zajistím s přicházejícím létem. 
    Bližší informace a kontakt: 728 123 259. 
                       Marie Hunalová, Horní Cerekev 
 
 

   Náš 19. farní ples se uskutečnil 7. února opět v 
kulturním domě ve Veselé, ale tentokrát se 
organizace už zcela ujali mladí lidé z Horní Cerekve 
a pomáhali jim další mladí z Rynárce, Veselé, 
Počátek i dalších obcí.  
   Noví lidé, nové názory a nápady - dopadlo to 
skvěle. Z důvodu nemoci se nemohlo uskutečnit 
předtančení, ale zase jsme shlédli originální krátké 
divadelní představení o působení P. Jaroslawa 
Zygmunta v našich farnostech.  
   Nálada byla výborná, kapela Legenda se 
osvědčila, účastníků bylo „akorát“ na dobré 
tancování a v tombole vyhrával každý los. 
   Mládeži, děkujeme vám! A děkujeme také všem 
sponzorům! (foto z plesu najdete na str. 4) 
   Věříme, že se dočkáme i jubilejního 20. farního 
plesu příští rok.                 Jana Mazancová, Veselá 

Nabízí se tu jedinečná možnost prožít část 
mariánského měsíce na známém poutním 
místě Medžugorje v Bosně. Průvodcem bude P. 
Jaroslaw, termín je 17.-22. května. Cena pouti 
je 4900 Kč. Pouť zahrnuje výstup na horu 
Križevac a na místo zjevení Podbrdo, mše svaté 
a další náboženský program. Doplňkem jsou 
vodopády Kravica a „chorvatské Lurdy“ ve 
Vepriči. Ještě je pár volných míst. Zájemci se 
hlaste co nejdříve, nejlépe u P. Jaroslawa – tel: 
730 168 096 .  
 



Během postu odchází Kristus hledat Adama na poušť 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postní doba je období ticha, očištění, utrpení a 
pokoje. Postní období nevynalezli křesťané, 
nacházíme ho ve všech světových kulturách a 
náboženstvích, protože člověk je uspořádán tak, že 
na veliké věci se potřebuje připravit.  

Z oslavy narozenin P. Jana Poula v Počátkách 

 

   Pokud škola za něco stojí, na výsledku zkoušky se 
projeví, zda se student připravoval, nebo ne. Pokud 
se jedná o Boží dar, na ikoně bude znát, zda se její 
pisec uchýlil předtím do samoty a mlčení. Také 
krása velikonočních svátků není dána sama sebou, 
automaticky, ale je přímo úměrná prožití postní 
doby. 
   My se ovšem nepostíme proto, že to dělají ostatní 
náboženství, proto, že je to lidsky zdravé, proto, že 
to posílí naši vůli, proto že se jedná o 
antropologickou konstantu.  
    My držíme půst, protože následujeme svého Pána, 
který čtyřicet dní pobýval na poušti, až vyhladověl. 
Podle výkladů církevních Otců byl Adam vyhnán z 
ráje do pustiny, neboť není většího protikladu, než 
zahrada a poušť.  
    Kristus, který se čtyřicet dní postil, schválně 
odchází do pouště, aby ztraceného Adama hledal, a 
přivedl zpět. Když se postíme my, uznáváme, že v 
každém z nás dosud žije starý člověk, že 
potřebujeme být Kristem nalezeni a přivedeni zpět 
do ráje. 
   Nenechme si protéct postní dobu mezi prsty a 
nebojme se klasických prostředků pro její prožití: 
jíst málo, vynechat prázdnou zábavu, být štědří, více 
se modlit. „V obrácení a ztišení bude naše spása, v 
klidu a důvěře naše vítězství“ (srov. Iz 30,15). 
       P. Radek Tichý, Zprávy od sv. Jakuba a Prokopa  
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Malá fotogalerie z farního plesu ve Veselé 

 

 

 

 

mailto:mazanec@centrum.cz

