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 Chci Vám teď říci 

něco, co je v tomto 

čase v mém srdci.  

V této době, kdy 

jsme uzavření v 

našich domovech, 

si možná myslíme, 

že jsme opuštění a že na nás nikdo 

nemyslí. Musíme si ale uvědomit, 

že Pán Bůh je s námi vždycky, a 

zvlášť v této době. Mějte naději, 

protože tuto naději nám dává Bůh.  

Když se podíváme kolem nás, 

vidíme z jedné strany to, co se děje 

v médiích, například v televizi, tedy 

hrozná čísla nakažených nebo 

zemřelých, ale z druhé strany i to, 

co nám přibližuje duchovní život, 

tedy mše svaté a modlitby. Musíme 

také vědět, že ve spoustě rodin a 

spoustě domovů tento duchovní 

život existuje. To, co navenek 

vypadá mrtvé, takové ve 

skutečnosti není. Pán Bůh zaplať za 

všechny lidi, kteří nám pomáhají 

prožívat tento čas postní doby v 

našich domovech.  

Děkujme za ty lidi, kteří jsou v 

tomto čase pandemie koronaviru 

rukou Boží. Buďme vděční a 

modleme se za ty, kdo nám 

pomáhají i ve všedních věcech. 

Pokud náš čas nebude dobře 

využitý, nebude ani dobré ovoce. 

Pokud teď nevyužiji svůj čas na 

delší modlitbu či zamyšlení, nebudu 

pak  tolik  jásat  nad  zmrtvýchvstá- 

vstáním Ježíše Krista. Je třeba tento 

ním Ježíše Krista. Je třeba tento čas 

využít pro svoji rodinu, ale 

především pro duchovní růst.  

Nebojme se věřit a toužit po 

eucharistickém Ježíši. Pravdivá 

příprava je v tom, aby se Vaše srdce 

přibližovalo k Pánu Bohu. Spolu s 

papežem Františkem jsme se 

nedávno mohli účastnit speciální 

modlitby. Papež také udělil 

mimořádné požehnání Urbi et Orbi 

(Městu a světu). Obvykle tak činí 

pouze o Vánocích a Velikonocích. V 

požehnání vyzval k jednotě, 

solidaritě a pokoře. „Neslyšeli jsme 

chudé, neprozřeli jsme tváří v tvář 

válkám a nespravedlnostem. Je čas 

si vybrat mezi tím, na čem záleží, a 

tím, co pomíjí,” uvedl mimo jiné.  

Podle něj je pandemie také 

příležitostí ke zpytování svědomí: „V 

tomto světě jsme se hnali vpřed 

plnou rychlostí a měli jsme dojem, 

že jsme schopní všeho. Chtiví zisku 

jsme se nechali pohltit, nezastavili 

jsme se, neprozřeli jsme tváří v tvář 

válkám a nespravedlnostem. 

Neslyšeli jsme chudé ani nářek 

planety. Pokračovali jsme a mysleli 

jsme si, že budeme v nemocném 

světě těmi zdravými.” Dále také 

papež vyzval k sounáležitosti, 

solidaritě a naději. „Dej, Pane, sílu 

lékařům, zdravotníkům a zdra-

votnicím, kteří se starají o nemocné. 

(dokončení na str. 2) 

 
 

 

 
 

Milé děti, žáci, žákyně, 
studenti a studentky,  
Bůh na nás sesílá různé zkoušky. 
Jsem starý muž a zažil jsem 
zkoušky, o kterých vy se už učíte 
jen v dějepisu. Koronavirus je 
trochu jiný, týká se všech a je na 
nás, jak v této zkoušce obstojíme 
společně. (…) Ted' vidíte lásku, o 
které mluvil Pán Ježíš, v pravém 
slova smyslu. Lidé si pomáhají, 
šijí roušky, starším lidem chodí 
na nákupy. Mladí zdravotníci 
jsou připraveni se starat o 
nemocné, pomáhají i skauti.  
Možná se zdá, že je to strach, 
který nás spojil. Já si to ale 
nemyslím. Vidím, že to byla 
láska, která lidi spojila. Láska 
k bližnímu, obětavá a maximálně 
pokorná. Taková, jaká má být, a 
která před epidemií jako by 
nebyla tolik vidět.  
Vše vypadá - zahalené do roušek 
- strašidelně, pocit jistoty jako 
by se vytratil. Naše jistota se ale 
neztratila. Jsem si jist, že Bůh 
nás má rád. Že i tato zkouška má 
svůj důvod. Třeba jen Bůh viděl, 
že je čas, abychom se zklidnili, 
začali v tichosti přemýšlet a 
našli k němu zpět tu správnou 
cestu, cestu lásky a pokory.  
Vám dětem děkuji, že se učíte a 
pomáháte rodičům a učitelům. 
Že jim dáváte radost a smysl vše 
zvládnout. Myslím na vás a 
všem lidem vyprošuji Boží 
milost.  
Z dopisu kardinála Dominika 
Duky dětem a studentům 

Slovo otce Jaroslawa k této době 



Aktuality z našich farností 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

(dokončení ze strany 1) 
Dej každému odpovědnost, aby se choval s 
respektem k ostatním, abychom na nakažené 
nehleděli jako na nepřátele, ale jako na lidi, kteří 
potřebují pomoci.“ Tolik pár myšlenek papeže 
Františka – k zamyšlení. 
Připravujme se společně i jednotlivě na Velikonoce. 
Papež nás ujišťuje a shromažďuje, aby právě teď 
dával naději všem, kteří ji ztrácejí. Opravdu se 
nebojme být blízko Ježíše Krista a nebojme se, že se 
naše farnost vyprázdní. Jako farář v našich farnostech 
Horní Cerekvi, Rynárci a v Počátkách si myslím, že se 
brzy setkáme a bude nás ještě víc - protože toužíme 
po Ježíšovi. Vidíme, že v tomto světě není nic tak jisté 
jako vůle Boží. Jako to, že Pán Bůh existuje a jedině 
On nám může pomoci.  
Nebojme se! Bůh je vždycky s námi a podporuje nás i 
v tomto čase. Ještě jednou Vám chci říct, abyste na 
sebe mysleli, abyste mysleli na své blízké, abyste byli 
tam, kde Vás Pán Bůh potřebuje, kde můžete pomoci, 
kde můžete konat své povolání. Kdo můžete, buďte v 
tento čas blížících se Velikonoc Pánu Bohu vděční za 
dar možnosti přípravy a děkujte mu celým svým 
životem.  
Velikonoce budeme prožívat stejně jako ostatní 
obřady dosud - v prostředí vlastních domovů. Já budu 
sloužit mši svatou a všechny obřady v kostele sv. 
Martina v Třešti. Tam sloužím mše na úmysly, ktere 
byly zadané ve farnostech Horní Cerekev a Rynárec. P. 
Poul pak slouží na úmysly z Počátek. Prosím Vás, kdo 
chcete, můžete sledovat přímý přenos z tohoto 
kostela (odkaz viz www.cerekev.cz ) 
Vatikán vydal dekret, který biskupům a kněžím v 
zemích postižených pandemií nemoci COVID-19 
umožňuje provádět v době Velikonoc liturgické 
obřady bez věřících. A mohou je podobně jako papež 
lidem zprostředkovat prostřednictvím živého 
internetového vysílání. 
Svatou zpověď musíme odložit na jiný čas – pokud 
někdo nemá těžký hřích, může se vyzpovídat po ustání 
pandemie – jinak mne prosím kontaktujte. 
Prosím sledujte zmíněné webové stránky, kde najdete 
důležité informace. Můžeme se připravovat na 
Velikonoce, sledovat ohlášky anebo přispět – pokud je 
to možné - na nedělní sbírku. 
 

Přeji Vám hodně Božího požehnání, kterého v 
tomto čase opravdu hodně potřebujeme. 
Kristus nám ukazuje v naději radost svého 
Zmrtvýchvstání a tím také ukazuje cestu 
spásy. Myslím na Vás a modlím se za Vás. 

 
Váš otec Jaroslaw 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Proč zrovna koronavirus? 
 

Až do odvolání jsou zrušeny veškeré veřejné 
bohoslužby a další církevní akce v našich 
farnostech – vč. pouti do Medžugorje, Velikonoc...  
Bohoslužeb se lze účastnit prostřednictvím 
médií. U nás se mj. mše (včetně té sloužené P. 
Jaroslawem) přenášejí živě z kostela sv. Martina 
v Třešti (odkaz najdete na www.cerekev.cz, kde 
je i řada dalších informací k nastalé situaci).  
Online bohoslužby z Třeště: úterý až sobota v 
18:00 hodin, neděle v 9:00 hodin. Pozor, jde o 
živé vysílání, záznam nejde pustit zpětně.  

Slovo otce Jaroslawa… 
 

Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali 
takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc 
záleží.  
Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali 
takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.. 
Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato 
nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli 
znovu naučit fungovat jako rodina..  
Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto 
nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak 
jsou zranitelní.. 
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, 
abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.. 
Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato 
nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli 
vyzkoušet sami roli učitelů.. 
Mysleli jsme si, že si můžeme vše koupit, být kdekoliv 
s kýmkoli, a proto jsme dostali tuto nemoc, abychom 
si uvědomili, že to není samozřejmost.. 
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v 
nákupních centrech, proto nám je nemoc zavřela, 
abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.. 
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a 
porovnávání se navzájem, proto nám nemoc zakryla 
tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.. 
Mysleli jsme si, že jsme vládci země a proto jsme 
dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co není 
vidět, mohlo zkrotit, a dát nám trochu pokory. 
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává 
možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě 
nejdůležitější. 
Dostali jsme nemoc na míru.. asi jsme ji jako 
lidstvo opravdu potřebovali.. 
                    (text neznámého autora, čtený na TV Noe) 

http://www.cerekev.cz/
http://www.cerekev.cz/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krize = riziko + šance 
Glosa P. Maxe Kašparů 

   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  

   Čínština nepoužívá písmena, 
jak je tomu u Evropanů, ale 
znaky. Vyjádřit znakově slovo 
„krize“, znamená dát vedle sebe 
znak nebezpečí a znak šance. A 
každá krize tato dvě slova 
obsahuje. Ovšem co člověk, to 
pohled. Pesimista vidí v krizi 
jenom první znak, optimista 
hledá i v takové situaci šanci. 
Společný oběma je strach, který 
může být často spojen jen s 
nešťastným úhlem pohledu. A 
když se díváme jinak… lze to 
brát jako výzvu k novému život-
nímu stylu, k novému začátku.  
   Ztráceli jsme podstatné, 
ztráceli jsme vědomí vzácného. 
Zdraví a příroda byly normou. 
Práce lékařů, hasičů, učitelů, vše 
jsme brali jako běžnou zále-
žitost, jako rutinu, na kterou 
máme právo. Ze života se nám 
vytratil dnes již skoro neznámý 
pojem - pokora. Onen stav mysli, 
kdy si uvědomujeme vlastní 
nedokonalost. Pokora, kterou 
Tomáš Akvinský chápe jako 
ctnost veškerých ctností. 
   Pokud jde o současnou 
koronavirovou krizi, máme po 
ruce každý svoje vlastní 
vysvětlení, protože lidský mozek 
je stroj na kauzalitu.  
   Změníme-li úhel pohledu, 
nebudeme vidět původce v 
 

čínských laboratořích či bakte-
riologické válce USA vůči EU.  
   Možná jsme my všichni viníky. 
K planetě, kterou dostalo od 
Boha do správy, se lidstvo 
chová, jako by ji dostalo do 
majetku. Příroda je ovšem jeden 
obrovský organismus a má také 
svoje obranné prostředky, svoji 
vlastní „planetární imunitu“.   
   Nezbývá nám nic jiného než 
teď hledat šanci. Je pravdou, že 
husté temnoty zahalily naše 
náměstí, ulice a města; ovládly 
naše životy a vyplnily všechno 
ohlušujícím tichem a bez-
útěšnou prázdnotou, ochromu-
jícími cokoli se namane. Je to 
cítit ve vzduchu, je to patrné na 
gestech a vyjadřují to pohledy.    
   Dolehly na nás obavy a 
rozpaky. Uvědomme si ovšem, 
že jsme všichni na stejné lodi, že 
jsme všichni stejně zranitelní a 
dezorientovaní, ale zároveň 
důležití a jeden vůči druhému 
nezbytní. Všichni jsme povoláni 
veslovat společně jedním 
směrem, všichni se potřebujeme 
navzájem posilovat. Myšlením, 
slovy, skutky, především hu-
morem a pokorou. Snažme se 
proto vytěžit z této situace tolik 
potřebný nehmotný kapitál pro 
budoucnost. Jednotlivců, rodin i 
každého společenství. 
 
 

Vatikán vydal 19. března dekret o udělení mimořádných 
plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný 
dekret uděluje odpustky mj. věřícím postiženým nemocí Covid-
19, dále zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry, záchranáři, 
apod.),  rodinným příslušníkům nemocných a všem těm, kteří se o 
tyto nemocné jakkoli starají (podmínky na www.cirkev.cz) 
Ostatním věřícím Vatikán dává možnost získat odpustky, když za 
to, aby od Boha vyprosili ukončení epidemie, úlevu pro postižené 
a spásu těm, které Pán povolal, obětují toto: 
- návštěvu Nejsvětější svátosti, eucharistickou adoraci, 
alespoň půlhodinovou četbu Písma sv., modlitbu sv. růžence, 
pobožnost křížové cesty, modlitbu korunky Božího 
milosrdenství.                                                 Více na www.cirkev.cz  
 

Výjimečné odpustky 

Milí farníci, uvědomme si, že 
není radostnější zpráva než 
ta, že Kristus vstal z mrtvých a 
tím nám otevřel cestu k věč-
nému životu.  Přijměte, 
prosím, mé přání zdravých, 
radostných a požehnaných 
velikonočních svátků a 
hojnosti jejich plodů v 
běžném životě.  
  

Kristus vstal z mrtvých! 
Aleluja! 

Skutečně vstal z mrtvých! 
Aleluja! 

 

otec Jaroslaw 

http://www.cirkev.cz/
http://www.cirkev.cz/
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Pokud někdo chce přispět na kostel v rámci 
nedělní sbírky muže svůj příspěvek poslat 
bankovním převodem. Čísla účtů najdete v 
záložce Sponzorský dar 

Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Zde je 
návod, který lze přizpůsobit vašim podmínkám. 
 

1)Připravme místo: vyzdobit místo podobně jako 
sváteční stůl (ubrus, svíce, kříž, Bible). 
 

2) Začátek: Otec nebo maminka (dále jen zkráceně 
P jako předsedající, O jsou ostatní) začne křížem: 
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. O: Amen. 
P: Smiluj se nad námi, Pane, 
O: Hřešili jsme proti tobě. 
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 
O: A dej nám svou spásu. 
P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť 
nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. 
 

3) Čtení z Písma svatého - P: Nyní se 
zaposlouchejme do textu Písma a poprosme Boha, 
aby nás učinil vnímavými k tomuto textu. 
(někdo přečte čtení příslušné nedělní liturgie či 
evangelium, je možné přečíst nebo zazpívat žalm.) 
 

4)Vyznání víry - P: Nyní společně vyznejme víru: 
Věřím v jednoho Boha… 
P: Nyní připojíme modlitbu proseb. 
Můžeme použít například tyto:  
Věrný Bože, prosíme tě za představitele naší země, 
aby se nyní dokázali moudře rozhodovat.- Prosíme tě 
za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je k 
uzdravení. - Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za 
všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře. - Dobrý 
Bože, pamatuj na nemocné po celém světě, a zvláště 
na ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup ke 
zdravotní péči.- Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, 
který se nyní ocitl v těžké ekonomické situaci.- Náš 
Spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a 
obav, posilni je a daruj jim odvahu.- Bože, ty jsi skála 
naší spásy. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti 
ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

5) Otčenáš- P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás 
naučil Pán Ježíš. Otče náš…  
Můžeme připojit i pozdrav pokoje: P: Pán Ježíš nám 
přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj 
mít i my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem 
pozdravme pozdravením pokoje. 
 

6) Požehnání - P: Nyní si vyprosme navzájem Boží 
ochranu a požehnání: Dej nám Bože své požehnání, 
chraň nás všeho zlého a doveď nás do života 
věčného.  Amen. 
P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 
Může následovat modlitba k Panně Marii. 

Co je „domácí“ bohoslužba? Modlitba Jana Graubnera 
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své 
tísni.  Přiznáváme svou omezenost a bezmocnost. 
Vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán.  
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že 
jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, 
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, 
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.  
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. 
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i 
moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory 
odpadků. Chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, 
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se 
jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si 
zákony i pravidla myšlení. 
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a 
absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak 
pramení mnohé naše konflikty. Hlasatelé radostně 
oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, 
že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez 
deště je hlad a lid utíká za chlebem. Peníze a zisk se 
nám staly bohem, jemuž jsme obětovali 
spravedlnost a právo i bídu chudáků v chudých 
zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než 
zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost 
manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí 
na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé 
morální životní prostředí, protože jsme se 
nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám 
zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých 
dětí jsme nedovolili se narodit, a tak vymíráme a 
nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, 
protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři 
přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré 
hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a 
nedokáží se samy pozvednout. 
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej 
nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, 
Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku 
a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav 
lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. 
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. 
Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme 
učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou 
dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, 
když ze sebe nezištně milovat neumíme. Dej nám 
odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést 
moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a 
rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky 
a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně 
věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.    
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