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 Milovaní moji, za-

číná měsíc, zasvěce-

ný Panně Marii. 

Papež Jan Pavel II. 

napsal tuto modlit-

bu:  

„Maria, Královno má a Paní má, 

Matko Pána mého, služebnice Syna 

svého, rodičko Tvůrce vesmíru: tebe 

žádám, tebe vzývám, vypros mi 

Ducha svého Syna, mého 

Vykupitele, abych o tobě důstojně 

smýšlel a důstojně mluvil. Tvá 

krása, vznešenost a důstojnost je 

taková, že kdybych k tvé oslavě 

mluvil jazyky andělskými, pronikl 

všechna Boží tajemství a znal 

veškerá Písma, vyčerpal bych 

všechnu svou výmluvnost a 

dovednost, ale nedošel dál než na 

počátek tvé chvály. Tys nade vše 

tvorstvo nesrovnatelně krásnější, 

záříš ctností na všechno lidstvo, jsi 

vznešenější než andělé, svatostí a 

nebeskou slávou převyšuješ 

zástupy vyvolených a korunována 

sedíš po pravici svého Syna. Tam 

jsou tvé zásluhy důstojně osla-

vovány, tam jsou tvé přednosti jak 

se sluší velebeny, tam jsi po zásluze 

blahoslavena. Co mohu já, ubohý 

hříšník, přidat k tvé oslavě? 

Požehnaná jsi mezi ženami a 

požehnaný je plod života tvého, 

Ježíš. Přijmi, prosím, i mé nepatrné 

chvály. Amen.“ Ať nás matka Boží 

provází v tomto nelehkém čase.     

                              Váš otec Jaroslaw 

 

 
 

Oslava naší Matky 

Utrpení, které Církev ve své 
podstatě nikdy nevnímala jako 
dobro, může vést k nadpřirozeně 
transformační vlastnosti, kterou 
nelze nahradit žádnou lidskou 
zkušeností. Svatý Jan Pavel II. to 
řekl takto: "Právě utrpení, více 
než cokoli jiného, vyčistí cestu 
milosti, která promění lidské 
duše" (Salvifici Doloris, 27). 
Je potřebné připomenout, že jsme 
byli spaseni utrpením a rovněž se 
musíme zachránit utrpením. V 
listě Kolosanům hovoří sv. Pavel 
o vznešeném povolání: "Teď pro 
vás trpím, ale raduji se z toho, 
protože tím na svém těle doplňuji 
to, co zbývá vytrpět do plné míry 
Kristových útrap; má z toho 
prospěch jeho tělo, to je církev“ 
Spojením našich současných 
utrpení včetně těch, která 
souvisejí s koronavirem, spolu s 
utrpením Ježíše na kříži, můžeme 
mít spoluúčast na 

utrpením Ježíše na kříži, 
můžeme mít spoluúčast na 
nadpřirozených milostech. 
Tradiční úloha Matky Ježíšovy, 
jako Spoluvykupitelky, posky-
tuje konečný příklad nadpřiro-
zené hodnoty sjednocení našich 
utrpení s Vykupitelem za spásu 
druhých. Jan Pavel píše: "Na 
Kalvárii prožívala Maria utrpení 
spolu s Ježíšovým utrpením. 
Dosáhlo intenzity, kterou si lze 
jen těžko představit, ale bylo 
záhadným a nadpřirozeně 
plodným pro vykoupení světa". 
Ano, Maria je Spoluvykupi-
telkou. Dala život Spasiteli, 
trpěla s ním u paty kříže. Jako 
neposkvrněná bytost měla 
jedinečnou účast s Ježíšem. Čím 
více uznáváme její jedinečnou 
úlohu při vykoupení, tím lépe 
budeme ztělesňovat své vlastní 
křesťanské úkoly Ježíšových 
spoluvykupitelů v procesu lidské 
spásy. První křesťané dobře 
znali sílu vzývání Matky národů 
v čase katastrof. Starodávná 
modlitba Pod Tvou ochranu 
vzývá Matku Boží hlavně v 
dobách zkoušek a pronásle-
dování církve, aby přijala její 
mateřskou přímluvu v nejzávaž-
nějších potřebách. Dějiny znovu 
svědčí o pravdě, že vzývání 
Matky národů v čase katastrofy 
vede k osobnímu duchovnímu 
míru a historickému globálnímu 
zklidnění.          (z www.verim.sk) 

Role Panny Marie při utrpení 



Aktuality z našich farností 
 

 

Novéna a zasvěcení naší diecéze Panně Marii 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

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, mučedníka 
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 
Nanebevstoupení Páně 
22. sv. Rity z Cascie, řeholnice  
25. sv. Bedy Ctihodného, kněze, Sv. Řehoře VII.,  
26. sv. Filipa Neriho, kněze 
27. sv. Augustina z Canterbury, biskupa  
30. sv. Zdislavy 
31. Navštívení Panny Marie, svátek 
slavnost Seslání Ducha svatého 

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Květen z pohledu liturgie 
 

ke sloužení mší - mše sloužíme za dodržení 
hygienických pravidel či rozestupů platných 
kvůli šíření koronaviru. Prosím zatím, aby se 
zúčastnili ti, kdo si objednali úmysl mše svaté. 
   V Horní Cerekvi jsou nedělní mše vždy za 
farnost. Prosím zájemce o účast na bohoslužbě, 
aby se nahlásili telefonicky na tel: 730 168 096 
   V Počátkách a Rynárci prosím zájemce o účast 
na bohoslužbě, aby se nahlásili telefonicky  
kostelníkům. Pokud po rodině, která má úmysl, 
zbydou volná místa, mohou se hlásit další. 
      Program, úmysly a potřebné informace 
postupně každý týden budeme aktualizovat na 
naši webové stránce www.cerekev.cz. 
sledování mší doma - dále lze sledovat mše 
svaté prostřednictvím přímého přenosu z kostela 
sv. Martina v Třešti (odkaz najdete na 
www.cerekev.cz)  
úterý–sobota v 18:00 hodin 
neděle v 9:00 hodin 
Těším se na setkání s Vámi 
   P.ThLic Jaroslaw Zygmunt 

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem 
Pánu! 
Žijeme v čase a prožíváme období, které se 
vyznačuje mnoha omezeními, avšak stále jsme 
duchovně spojeni v jedno velké společenství 
místní církve.  
V květnu soustřeďujeme pozornost na Matku Boží, 
Pannu Marii; neboť jak víme, byli jsme jí svěřeni a 
ona byla svěřena nám. S vědomím vážnosti 
vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem se 
obnovit zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie - a to 13. května, kdy si 
připomínáme zjevení Panny Marie ve Fatimě. 
Tomuto zasvěcení bude předcházet novéna, tedy 
devět dní modliteb - tentokrát prostřednictvím 
internetu.  
Spolu s vámi chci tedy prosit: 
- za odvrácení koronavirové pandemie; 
- za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku 
pandemie; 
- za naše rodiny; 
- za obnovení a prohloubení náboženského života 
v naší diecézi. 
Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu 
každý den - od 4. 5. do 12. 5. - modlit a obětovat 
mši svatou na mariánských poutních místech ve 
vikariátech naší diecéze - viz tabulka vpravo. Od 4. 
května bude na webu diecéze (www.bcb.cz) odkaz 
na přímý přenos z každého daného místa.  
 

1.den - 4.5. v 17.30, Křemešník, kostel 
Nejsvětější Trojice , vikariát Pelhřimov 
2.den - 5.5. v 17.30, Chlum u Třeboně, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, vikariát J. Hradec 
3.den - 6.5. v 17.30, Sepekov, kostel Jména 
Panny Marie, vikariát Písek 
4.den - 7.5. v 17.30 Lomec, kostel Jména Panny 
Marie, vikariát Strakonice 
5.den - 8.5. v 17.30 Strašín, kostel Narození 
Panny Marie, vikariát Sušice-Nepomuk  
6.den - 9.5. v 17.30 Chroboly, kostel Narození 
Panny Marie, vikariát Prachatice 
7.den - 10.5. v 10.30 Kájov, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, vikariát Český Krumlov 
8. den - 11.5. v 17.30 České Budějovice, kostel 
Obětování Panny Marie, vik. České Budějovice 
9. den - 12.5. v 17.30 Klokoty, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, vikariát Tábor 
10. den - ZASVĚCENÍ - 13.5. v 17.30, kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, Dobrá Voda u N.Hradů 

na přímý přenos z každého daného místa.  
Slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie se uskuteční v Dobré Vodě u Nových 
Hradů 13. 5. v 17:30 hod. Vlastní zásvětnou 
modlitbu se pomodlíme před sochou Panny Marie 
Fatimské, kterou papež Jan Pavel II. požehnal na 
náměstí sv. Petra v Římě. 

(pokračování pastýřského listu na str. 4) 

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


Člověk vstupuje víc do samoty a má čas se zastavit 
 

 
 
 
 
 

V době karantény sloužil P. Jaroslaw v Třešti s 
místním knězem P. Damiánem Jiřím Škodou. V 
kostele spolu prožili i velikonoční svátky. I 
proto přinášíme část z rozhovoru, který s P. 
Damiánem připravila novinářka z Třeště 
Michaela Padrtová.   
  
Jaké je to být farářem v době karantény?  
Řekl bych, že je to „podivuhodné“. Něco je stejné 
jako jindy: denně se modlím, sloužím mši, studuji. 
Kněz je zde ke službě Bohu a lidem. A ta pokračuje 
stejně, ba má možnost se ještě více prohloubit, mít 
na Boha více času a zintenzivnit tento vztah. Na 
druhé straně služba lidem je jiná, chybějí setkání s 
lidmi. Jako kněz se dále za farnosti a farníky 
modlím, sloužím mše svaté, ale neprobíhají přípra-
vy na manželství, na křest, nemohu vyučovat 
náboženství, nemohu si jít v neděli odpoledne 
zahrát florbal s ministranty. Určitě jsme tedy 
ochuzeni o osobní setkání a službu jak jsme zvyklí, 
ale neznamená to, že nejsme duchovně spojeni. 
Jak se liší Váš denní program od toho 
klasického?  
V základu je stejný. Ráno vstanu a poté se jdu 
hodinu modlit do kostela. Potom snídaně, vyřízení 
mailů, ranní zprávy.. Tím, že odpadla osobní setkání 
a vyučování náboženství, mám více času na 
studium, na modlitbu, také komunikuji s farníky a s 
dalšími skrze internet a mobil. V denním pro-gramu 
je mše svatá, modlitba růžence a den zakončuji 
modlitbou - hodinovou adorací před Nejsvětější 
svátosti a závěrečné požehnání monstrancí všem 
dětem, mládeži, rodinám, starším lidem, ne-
mocným a trpícím a zvláště těm, které mě Bůh nějak 
svěřil. Také jsem si během postní doby vykonal 
několikrát modlitbu křížové cesty a na kopečku 
jsem žehnal městu i farnostem, ale i polím a lesům, 
aby nám dal Bůh dostatek vláhy. Jinak jsem do 
programu také více zapojil sport... Je tedy pravdou, 
že mám teď více času na vnitřní život s Bohem. 
Vnímám to tedy jako dobu „čerpání“. 
Jak probíhá sloužení pohřbů? Uskutečnila se v 
době karantény nějaká svatba? 
Pohřby probíhají s hygienickými nařízeními 
především pro nejbližší rodinu zemřelého. Jelikož si 
ne-můžeme při pozdravení pokoje podávat ruku, 
vyzývám pozůstalé, aby se pozdravili tak, jak se 
zdraví „pozdravením pokoje“ v Singapuru, tedy 
mírným ukloněním a úsměvem. Je to bráno 
pozitivně… Svatba žádná nebyla. Vše jsme přeložili 
na pozdější data. Přece jenom je uzavření 
manželství veřejnou událostí. A je dobré to prožít s 
celou rodinou a s přáteli. 
Letos snad poprvé v historii probíhalo 
nejdůležitější křesťanské období - Velikonoce - bez 
osobní účasti věřících. Jaké to pro Vás jako pro 

nejdůležitější období - Velikonoce - bez osobní 
účasti věřících. Jaké to pro vás bylo?  
Slovo „podivuhodné“ se mně líbí, proto bych to 
použil i v tomto případě. Na jedné straně tomu 
scházelo osobní setkání, na druhé straně člověk to 
mohl prožít vnitřně velmi hluboce. Takže nám  
určitě scházeli věřící, ministranti, varhaníci, zpěváci 
a další, ale na druhou stranu jsme mohli být alespoň 
na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu tři 
kněží společně a mnoho věřících s námi „zpros-
tředkovaně“, a to mohlo být duchovně obohacující. 
Jak těžké je vést mše bez přítomnosti lidí? 
Je to náročné… Mše svatá však nemá větší nebo 
menší hodnotu podle toho, zda je na ní jen kněz, 
nebo množství věřících. Je sama o sobě znovu-
zpřítomněním oběti Ježíše Krista. Proto má „stejnou 
hodnotu“ mše sloužená v nejzapadlejší vesničce 
jako ta ve Vatikánu. Mše má universální hodnotu 
pro celý svět, zvláště za ty, na které při ní myslíme. 
Jinak se už ale těším na společné slavení s věřícími.  
Jak lidé přijali online formu mší? Znáte počet 
věřících, kteří se Vašich online mší účastní? 
Myslím si, že vesměs pozitivně. Pochopili, že to není 
možné jinak a že je důležitější duchovní spojení než 
jen osobní účast. I ze mše skrze televizi či internet 
může člověk čerpat a přijímat alespoň duchovně. 
Počty jsou různé. Ve všední dny je to asi 20-40 
přihlášených. Pokud u jedné „obrazovky“ jsou 
průměrně 2 lidé, tak to může být 40-80 lidí. V 
neděli, nebo o svátcích to bylo 120-160 přihlášení - 
což násobeno dvěma či třemi může být až 600 lidí. 
Také mi psali či telefonovali přátelé, třeba i z míst, 
kde jsem působil, že byli „na mši svaté v Třešti“. Je 
to krásné, že se můžeme takto duchovně spojit.  
Je v karanténě a celé situaci něco pozitivního? 
Každá krize je šancí, tedy šancí k něčemu dobrému. 
To, co vnímám jako velmi pozitivní, je, že mnozí 
máme čas, „se trochu zastavit“. Člověk vstupuje více 
„do samoty“, a tam může více objevit sebe, svůj 
vztah k bližním, ale i k Bohu a ke stvoření. Mnohým 
to mohlo prospět k přehodnocení věcí. Určitě mohli 
rodiče mít více času na děti a možná si víc váží 
práce učitelů. Čas, který věnují svým dětem, je velmi 
důležitá hodnota pro jejich život. Také vnímám 
pozitivně, jak se o mě farníci starají co se týče stravy 
- někteří mně vozí oběd a někdy je jídla velmi 
mnoho. Proto jsem začal i běhat, abych po 
koronaviru nebyl příliš „obézní“... Zároveň jsem si 
vědom, že bohužel v této době je i více domácího 
násilí, lidé se udávají policii atd. Věřím tedy, že z 
toho lidé vyjdou „jiní“: někteří lepší a někteří 
bohužel horší. Přál bych nám, abychom si uchovali 
ty dobré hodnoty, které jsme si uvědomili a sdíleli je 
i s druhými, a tak trochu měnili svět kolem nás.   
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Novéna a zasvěcení naší diecéze Panně Marii 

Foto z on-line přenosů z Třeště - P. Damián a P. Jaroslaw 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokončení ze str. 2) 
   Každý z nás, bratři a sestry, má nějakou 
zkušenost s tím, jak zlo v našem světě působí; 
mnohdy má skutečně velkou moc a sílu, někdy se 
šíří rychleji, jindy pomalu. Pokaždé to ale začíná 
tím, že se člověk obrací k Bohu zády a odmítá být 
součástí velkého Božího plánu. Maria je nám 
vzorem jak plnit Boží vůli. Maria nám ukazuje 
cestu, po níž máme kráčet, ona nás přivádí k 
svému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli světa. 
   Neposkvrněné Srdce Panny Marie je velmi 
výmluvným výrazem nejen jejího vztahu k Bohu, 
ale i k nám lidem; její Srdce je čisté, otevřené a 
hořící láskou. Ne náhodou Panna Maria sdělila 
třem pasáčkům: „..a nakonec mé Neposkvrněné 
Srdce zvítězí!“ Poslední slovo nebude mít zlo, 
strach nebo smrt, ale Láska! I pro nás platí, co 
Ježíš řekl apoštolům: „Ve světě budete mít 
soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl 
svět“.  
Právě v této době, kdy koronavirová pandemie 
ohrožuje zdraví lidí a bude mít nedozírné 
následky na ekonomiku, sociální vztahy, kulturu i 
veřejný život, je zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
mimořádně důležité. Podle Mariina příkladu a 
skrze ni se hlásíme k Bohu, Prameni života a 
milosti. Jde o akt víry. A právě víru chceme 
prohlubovat, upevňovat a šířit v prostředí, kde 
žijeme. Neposkvrněné Srdce ať je naším 
útočištěm a cestou, která nás vede k našemu 
Pánu 

Vlastimil, biskup českobudějovický 
 

mailto:mazanec@centrum.cz

