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

Janovo jméno
Jednou z prvních
věcí, na kterou
rodiče, když se jim
narodí
dítě,
obyčejně myslí, je
výběr jména. Je
přirozené, že jim záleží na tom, jak
se jejich dítě bude jmenovat.
Existuje vícero kritérií, které v
tomto směru rozhodují.
V případě Jana Křtitele ho chtěli
příbuzní pojmenovat po jeho otci. S
tím ale též souvisela určitá
představa. „Když otec dal svému
synovi shodné jméno, jaké měl on
sám, anebo jaké bylo v rodině
zvykem, naznačoval tím naději, že
syn bude věrný příbuzenstvu a
bude pokračovat v tom, co dělá
jeho rodina,” vysvětluje P. Tomáš
Špidlík a pokračuje: „Mít neznámé
jméno znamenalo, že se od nich
odloučí. Tak to často bylo u
proroků. Bůh jim změnil jméno a od
té doby šli za úkolem, který jim dal
on.”
Jan Křtitel dostal jméno, které mu
vybral Bůh. V tomto jménu se
zároveň skrývalo jeho životní
poslání - být předchůdcem Mesiáše
a připravit mu cestu.
Přeji všem farníkům, především v
těch farnostech, které mají za
patrona sv. Jana Křtitele - v Horní
Cerekvi a Počátkách
- hodně
Božího požehnání.
Váš otec Jaroslaw

červen 2020

Jak po epidemii? Záleží to na nás

Kdykoli v Bibli čteme o
epidemiích, živelních pohromách
či válkách, vždy to byla období, ve
kterých Bůh volal lidi k pokání a
obrácení, protože se od Boha
vzdálili. Ať už zapomenutím na
Boha, modloslužbou, hříšností,
nebo i tím, že svůj náboženský
život vyměnili za osobní vztah s
Bohem, a také z něho si udělali
modlu. Z tohoto pohledu i
nedávná nemožnost účastnit se
aktivně slavení eucharistie může
být pro nás šancí, abychom ve
svém vztahu s Bohem nelpěli na
žádných rituálech, zvycích a
obřadech, i těch nejposvátnějších,
ale vrátili se svým srdcem přímo
k němu a k jeho slovu.
Evangelista Jan, když napsal své
svědectví o poslední večeři, na
rozdíl od ostatních evangelistů
nezmínil slova proměnění, ale
Ježíšovu službu mytí nohou. Z
tohoto pohledu se nám slavením

Ježíšovu službu mytí nohou. Z
tohoto pohledu se nám slavením
eucharistie v době, kdy nelze jít
společně do kostela, mohl stát
každý skutek opravdové lásky.
Můžeme nesouhlasit s různými
rozhodnutími vládních činitelů.
Může nám být velmi nepříjemné,
jak se někteří lidé chovají
sobecky. Na druhé straně se nedá
přehlédnout, jak se zvedla mezi
věřícími i nevěřícími veliká vlna
solidarity. Jedno je jisté. Až se
podaří eliminovat epidemie a
nastane období po ní, nikdy už to
nebude jako před ní. Jestli ale to
období, co nastane, bude horší
nebo lepší, záleží na každém z
nás, jak se k tomu postavíme.
Zkusme se každý sám Boha
ptát, co od nás Bůh očekává.
Vraťme se k Bohu celým srdcem
a poznáme, jestli k vnitřnímu
pokoji pomůže více sledovat
zprávy, nebo mít čas na
modlitbu, četbu a na druhé. Jestli
někomu pomůže, aby byl sám, ať
se stáhne do samoty, jestli jít do
přírody, ať jde do přírody, zda
někomu pomohou konkrétní
modlitby, ať se modlí. Nesmíme
žádný prostředek života s Bohem
vyměnit za život sám a za Boha
samotného. Nezapomeňme, že
Bůh zná východisko z každé
situace a k tomu, aby ho mohl
uskutečnit, potřebuje ty, kteří ho
milují a poslouchají jeho slovo.
P. Vojtěch Kodet, Člověk a víra

Aktuality z našich farností
* sbírky
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy bude 7. 6., na potřeby diecéze
14. 6.
* průběh poutí v Horní Cerekvi a v Počátkách
sobota 20. 6.
- v H. Cerekvi bude mše svatá v 18.00 v kostele
sv. Jana Křtitele na hřbitově
neděle 21. 6.:
- v H. Cerekvi bude mše svatá v 10.30 hodin v
kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově, po mši bude
následovat průvod a znovupožehnání sochy
Nejsvětější Trojice. V 15 hodin pak bude
následovat požehnání v kostele sv. Jana Křtitele
na hřbitově.
- v Počátkách bude mše svatá v 9 hodin ve
farním kostele sv. Jana Křtitele. Požehnání bude
taktéž v tomto kostele v 16 hodin.

Červen z pohledu liturgie
1. Sv. Justina, mučedníka
2. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Památka
6. Sv. Norberta, biskupa
7. Slavnost Nejsvětější Trojice
9. Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
11. Sv. Barnabáše, apoštola + Těla a krve Páně
13. Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
15. Sv. Víta, mučedníka
19. Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa,
Sv. Romualda, opata + slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
21. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. Sv. Paulína Nolánského, Jana Fishera a Tomáše
Mora
24. Narození svatého Jana Křtitele, slavnost
27. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele
28. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30. Svatých prvomučedníků římských

Boží Tělo se bude konat v Počátkách
Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží
Tělo, které se pro všechny farnosti bude konat v
kostele Božího Těla na hřbitově v Počátkách - a
to ve čtvrtek 11. června v 18 hodin. (Mše sv. v
Rynárci ten den nebude). Začneme mší svatou a
po ní bude následovat eucharistický průvod.
Prosím, udělejte si čas na slavení Božího Těla,
protože tím nejen vyznáváme svou víru
slavnostním průvodem, ale také prosíme Boha o
požehnání v prostředí, kde žijeme. Ať se všichni
sejdeme na slavení eucharistie v Počátkách.

Kalendárium - přehled nastávajících akcí
PÁ 5. 6.

první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)

Počátky a H. Cerekev 17 hodin

NE 7. 6.

Křemešnická pouť k Nejsvětější Trojici

hlavní mše

10.30 hodin

ČT 11. 6.

slavnost Božího Těla s eucharistickým průvodem

Počátky - hřbitov

18 hodin

PÁ 12. 6.

Noc kostelů - virtuálně

www.cerekev.cz

16-22 hod.

SO 13. 6.

návštěvy nemocných a starších farníků

všechny farnosti

od 10 hodin

ÚT 16.6.

setkání kněží pelhřimovského vikariátu - mše sv.

Žirovnice

9 hodin

PÁ 19. 6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - mše s adorací

Horní Cerekev

18 hodin

SO 20. 6.

mše svatá v Horní Vsi

kaple Horní Ves

16.30 hodin

NE 21. 6.

pouť v Horní Cerekvi, hřbitovní kostel - hlavní mše sv. 10.30, požehnání v 15 hodin

NE 21. 6.

pouť v Počátkách, farní kostel - hlavní mše svatá v 9 hodin, požehnání v 16 hodin

Vzpomínka ke 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.
Moji drazí, rád bych poukázal na takové čtyři
„střípky“, které mně navždy zůstanou v hlavě jako
hlavní vzpomínky na papeže Jana Pavla II. Prvním
střípkem mozaiky byla jeho neuvěřitelná ochota
vést dialog nejen napříč náboženskými směry.
Marně si vzpomínám na osobnost, vyjma Matky
Terezy, kterou by provázely modlitby většiny
světových náboženství, církví a denominací.
Druhým střípkem v mozaice je jeho krásný vztah
k mládeži. Ten, kdo nevidí v mladých lidech
budoucnost, nepřekročí stín vlastního života.
Domnívám se, že papež Jan Pavel II. ho přestoupil
několikrát. Třetím kamínkem mozaiky je jeho
jinakost. Přestože jako představitel církve i státu byl
svázaný mnohými předpisy a protokoly, dokázal
dělat více. Jistě bychom pochopili, pokud by
nemocný papež odmítl cestovat. Ale on ne. Do
poslední chvíle chtěl létat po světě a posilovat ty, o
nichž se domníval, že jeho podporu potřebují.
A posledním kouskem do mozaiky je papežova
touha po míru. Byl neústupný a nekompromisní.
„Válkou míru nikdy nedosáhneme,“ tvrdil papež.
O velkých osobnostech jako byl papež Jan Pavel II.
není třeba říkat mnoho slov. Můžeme pouze jediné:
poděkovat Bohu za to, že tu byl s námi a pro nás...
Jeho poslední slova byla: „Buďte šťastní, jako jsem
šťastný i já.“ Buďme tedy Bohu vděční za všechno,
co pro nás Jan Pavel II. znamenal, a šťastní, že se
Svatý otec mohl setkat s tím, který je Cesta, Pravda a
Život a k němuž celým svým životem směřoval. A v
pevné víře ve společenství svatých smíme říci, že
tento veliký papež zůstává stále s námi, a že jsme v
osobě sv. Jana Pavla II. získali nového přímluvce
před tváří Boží. Svatý Jane Pavle II, přimlouvej se u
svého Mistra a Pána za náš český národ, od tohoto
času až na věky věků.
P. Jaroslaw

Papež Jan Pavel II. se stal jednou z nejvýraznějších
osobností 20. a počátku 21. století. Během svého
pontifikátu urazil na cestách 1 247 613 kilometrů a
navštívil 129 zemí, udělil 1160 audiencí, jichž se
zúčastnilo 17 milionů lidí, jednal s 1590 hlavami
států, vydal 14 encyklik, 45 apoštolských dopisů, 14
exhortací a 11 konstitucí, 4 knihy, prohlásil za
blahoslavené 1338 lidí, za svaté pak 468 lidí, pokřtil
1501 lidí. Tato suchá čísla však nemohou
vystihnout, kým Jan Pavel II. byl pro katolické
křesťany. Novináři, publicisté, sociologové a mnozí
další si kladli otázku, čím přitahuje statisíce lidí z
nejrůznějších věkových i sociálních skupin, bez
ohledu na národnost, barvu pleti, zaměstnání či
společenské postavení. Jistě, byla zde autorita jeho
úřadu a jeho - můžeme-li říci - přirozený šarm. Byl
hlavou katolické církve a Vatikánu. Ale pro křesťany
celého světa byl Jan Pavel II. hlavně otcem. Všichni,
kdo měli možnost se s ním setkat při nejrůznějších
příležitostech, mohli dosvědčit, že měl ke všem
lidem - ať to byli státníci nebo anonymní návštěvníci
velkých setkání - blízký a láskyplný vztah.
(dokončení na str. 4)

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze
* Pelhřimov, večer chval, 31. 5.
Pelhřimovská farnost pokračuje ve Večerech
chval, což je cyklus modliteb a zpěvů.
Konají se v kostele sv. Bartoloměje
v neděli 31.5. v 18.30. Po jejich skončení jsou
účastníci zváni na faru na občerstvení.
*Křemešník, hlavní pouť, 6. – 7. 6.
sobota 6.6. - v 17 h. mše s P. Gabrielem Labudou,
v 18 h promítání filmu Josefa Novotného Křemešník.
neděle 7.6. - v 8.30 mše s vikářem P. Josefem
Sláčíkem, v 10.30 hlavní mše s biskupem Mons.
Vladimírem Kročilem. Závěrečné požehnání ve 14
hodin, ve 14.30 promítání filmu Josefa Novotného. V
sobotu i v neděli nebudou chybět řemeslné trhy a
komentoKřemešník Středisko volného času Síť zve na

komentované prohlídky kostela. Pozn: je třeba
dodržet hygienická opatření, max. počet osob 300.
* Noc kostelů - letos jen virtuálně, 12.6.
Tradiční akce Noc kostelů proběhne letos jen
prostřednictvím videopřenosu - od 16 do 22 hodin,
odkaz na www.cerekev.cz nebo www.bcb.cz.
* Křesťanské letní tábory - prázdniny
Středisko volného času Síť nabízí řadu táborů pro děti:
5. - 11.7. - N. Cerekev - pro děti 7-12 let
12.- 18. 7. - N. Cerekev - kluci 7-15 let, apoštol Pavel
2. - 9. 8. - N. Cerekev - 6-14 let, Ararat
9. - 14. 8. - N. Cerekev - 6-12 let, téma olympijské hry
23. - 28. 8. - N. Cerekev - 6-12 let, Jumanji

Ještě k životopisu svatého papeže Jana Pavla II.
(dokončení ze strany 3)
Papež Jan Pavel II. se narodil 18. 5. 1920, za 2
dny je pokřtěn; za 9 let přistupuje k 1.sv.
přijímání; v 18 letech na prahu 2. sv. války je
biřmován; a 1. 11. 1946 vysvěcen na kněze… V
sobotu 2. 5. 2005 ho Pán povolal k sobě, po 26
letech jeho pontifikátu. Zemřel v předvečer 2.
neděle
velikonoční
svátku
Božího
milosrdenství, který sám během svého
pontifikátu zavedl. Při jeho pohřbu jsme na
zcela zaplněném Svatopetrském náměstí mohli
vidět mnoho transparentů s nápisem „Santo
subito“, což znamená „Svatý ihned“. Bylo to
spontánní lidové vyjádření toho, co jsme
všichni cítili - že Jan Pavel II. je vskutku světec.
A po šesti letech - 1. 5. 2011 - jsme se dočkali,
že papež Benedikt XVI. jej prohlásil za
blahoslaveného. A 27. dubna 2014, opět o
svátku Božího milosrdenství, papež František
prohlásil Jana Pavla II svatým.

Jan Pavel II. naši zemi navštívil hned několikrát.
A s prezidentem Václavem Havlem ho spojovaly
nejen společně prožité útrapy komunistického
režimu. Jana Pavla II. v roce 1990 vítal slovy:
„Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se
odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku
účastníkem zázraku: Člověk, který byl před půl
rokem zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá
dnes jako prezident prvního papeže v dějinách
církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží.“

Naše diecéze byla zasvěcena Neposkvrněnému srdci Panny Marie
Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, na
začátku května proběhla v naší diecézi devítidenní
novéna k zasvěcení diecéze Neposkvrněnému srdci
Panny Marie. Jedním z devíti poutních míst byl i
Křemešník (snímek vpravo), video z obřadu na
Křemešníku je k dosažení na webu biskupství.
Modlitba otce biskupa Vlastimila Kročila:
Panno Maria, pomoz nám, abychom Tě, tak jako
svatý apoštol Jan, přijali do svého srdce a kéž
tímto přijetím zakusíme pokoj ve svém srdci.
Zasvěcuji Ti a svěřuji do Tvé ochrany všechny
věřící celé naší diecéze.
osočováním;
– rodiče, děti a mládež;
– utečence sužované válkou i pronásledované pro
– kněze, řeholníky a řeholnice i všechny osoby
víru;
zasvěcené;
– odpovědné za správu věcí veřejných, aby díky
– staré, trpící a nemocné, zvláště postižené
tvé pomoci dokázali přijímat Bohem inspirovaná
pandemii KORONAVIRU
rozhodnutí;
- jejich příbuzné i ty, kteří se o ně starají;
– Matko, svěřuji ti všechny, kteří neznají Boha
– osamělé, opuštěné a trpící strachem;
nebo kteří se odvrátili od křesťanské víry;
– umírající: ty, kteří už dlouho snášejí smrtelné
– také ti svěřuji všechny, kteří ve svém životě
útrapy, i ty, kteří z tohoto světa odešli náhle bez
upadli do závislosti na drogách, pornografii nebo
přijetí svátostí;
jiných neřestech;
– vyloučené, odvržené, kteří se ocitli na okraji
– nakonec odevzdávám tvému mateřskému srdci
společnosti a kteří trpí nepřátelstvím nebo
všechny, kteří vykročili a jdou po špatné cestě.
osočováním; – utečence sužované válkou i
pronásledované pro víru; – odpovědné za správu
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