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našich 
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 V červnu je slavnost 

Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova, které je 

symbolem lásky 

Boha-Spasitele vůči 

lidem. Dnešní forma 

pobožnosti k Srdci Páně vychází ze 

soukromých zjevení, kterých se v 

17. století dostalo řeholnici 

Markétě Marii Alacoque, která je 

nazývána apoštolkou úcty k Srdci 

Ježíšovu. Spasitel jí ukázal své 

tělesné srdce a řekl jí: „Viz to srdce, 

které lidi tolik milovalo, že ničeho 

nešetřilo, ale úplně se vyčerpalo a 

strávilo, aby jim ukázalo lásku.“ 

Zde je tedy nutno hledat věroučný 

podklad úcty k Srdci Ježíšovu. 

Spasitelovo Srdce, planoucí výheň 

lásky, chce i vzájemnou lásku naši, 

chce, abychom se s ním co nejúžeji 

spojili. A protože hlavní myšlenka 

díla Kristova byla výkupná oběť za 

hříchy, chce od nás Pán spojení v 

oběti. Jeho srdce je nasycováno 

potupami, proto chce od nás 

spojení útěchy. Jeho spravedlnost 

hříšníky přímo vybízena k trestu, 

proto od nás chce odčinění 

ctnostným životem. V tom spočívá 

úkon smíru. Správná úcta Srdce 

Ježíšova tedy není žádnou 

sentimentální úctou. 

Milí farníci! Přeji Vám, abyste 

dobře využili času odpočinku jako 

času pro rodinu. At Vám Bůh žehná 

na každou chvíli prázdnin.    

                              Váš otec Jaroslaw 

 
 

 

Srdce Ježíšovo 

Letní období je časem putování 
- ať už individuálního nebo 
hromadného. Následující mod-
litba poutníka odpovídá na 
otázku, co je pravým cílem 
každé pouti. 
Mohl jsem projít všechny cesty, 
křížem krážem všechna pohoří 
od východu až na západ, ale jestli 
jsem nenašel svobodu být sám 
sebou, nikam jsem nedošel. 
Mohl jsem se podělit o všechen 
svůj majetek s lidmi jiných 
národností a kultur, spřátelit se s 
poutníky ze všech koutů světa 
nebo sdílet nocleh se svatými i 
králi, ale jestli nedokážu zítra 
odpustit svému sousedovi, nikam 
jsem nedošel. 
Mohl jsem nést svůj baťoh od 
začátku až do konce a pomoci 
každému poutníkovi, který 
přenechat lůžko tomu, kdo přišel 
po   

potřeboval povzbuzení, anebo 
přenechat lůžko tomu, kdo přišel 
po mně, vzdát se vody a nic za to 
nečekat, ale jestli po návratu 
domů a ke svým povinnostem 
nebudu schopný vytvářet 
bratrství, šířit radost, pokoj a 
jednotu, nikam jsem nedošel. 
Mohl jsem mít každý den 
dostatek jídla a vody, každý 
večer si vychutnat střechu nad 
hlavou a sprchu, anebo šťastně 
překonat svá zranění, ale jestli 
jsem v tom všem neviděl Boží 
lásku, nikam jsem nedošel. 
Mohl jsem vidět všechny 
památky a rozjímat při 
nejkrásnějších západech slunce, 
mohl jsem se naučit pozdravy ve 
všech jazycích, anebo ochutnat 
čistou vodu z každého pramene, 
ale jestli  jsem nepoznal, kdo je 
Tvůrcem vší té nekonečné 
nádhery a pokoje, nikam jsem 
nedošel. 
Jestli ode dneška  nebudu kráčet 
po tvé cestě, dále hledat žít podle 
toho, co jsem se naučil, jestli ode 
dneška neuvidím v každém, ať je 
to přítel anebo nepřítel, 
společníka na Pouti, jestli ode 
dneška neuznám Boha, Boha 
Ježíše Nazaretského, jako 
jediného Pána ve svém životě, 
nikam jsem nedošel. 
 
Z webu  P. Jana Peňáze, proslulého 
svými pěšími poutěmi na velké 
vzdálenosti. 

K létu patří pouť. Jaká má být? 



Aktuality z našich farností 
 

 

Kalendárium  - přehled nastávajících akcí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
       

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

PÁ 17. 7. Den milosrdenství (mše s adorací - korunka) H. Cerekev 18 hodin 

SO 18. 7. poutní zájezd do Kostelního Vydří odjezd autobusu -od  16 hodin 

SO 25. 7. Farní fotbalový turnaj  H. Cerekev, hřiště 8 hodin 

NE 26. 7. pouť ve Veselé Veselá 8 hodin 

NE 26. 7. požehnání automobilů po mších - souvislost se svátkem sv. Kryštofa po mších 

PÁ 7. 8. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše, modlitby) H. Cerekev 17 hodin 

SO 8. 8. návštěvy nemocných a starších farníků všechny farnosti od 10 hod. 

NE 9. 8.- pouť v Rynárci - hlavní mše svatá a požehnání mše 7.30, požehnání   v 15 hodin 

SO 28. 8. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

3.7. Sv. Tomáše, apoštola, svátek 
4. Sv. Prokopa, opata  
5. Sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, slavnost 
6. Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  
11. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek 
13.  Sv. Jindřicha  
14. Bl. Hroznaty, mučedníka  
15. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
16. Panny Marie Karmelské  
21. Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 
22. Sv. Marie Magdalény, svátek  
23. Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek 
24. Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze  
25. Sv. Jakuba, apoštola, svátek 
26.  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
27. Sv. Gorazda a druhů 
31. Sv. Ignáce z Loyoly, kněze  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.8. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele  
2. Panny Marie Královny andělů  
4. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
5. Posvěcení římské baziliky Panny Marie  
6. Proměnění Páně, svátek 
7.  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 
8. Sv. Dominika, kněze 
9. Sv. Terezie od Kříže, patronky Evropy, svátek 
10. Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, svátek 
11. Sv. Kláry, panny  
14. Sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka 
15. Nanebevzetí Panny Marie, slavnost 
16. Sv. Štěpána Uherského  
21. Sv. Pia X., papeže Památka 
22. Panny Marie Královny 
24. Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek 
28. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29. Umučení sv. Jana Křtitele  

Říjen z pohledu liturgie 

Říjen z pohledu liturgie 

Listopad z pohledu liturgie 

Prázdniny z pohledu liturgie 
 

* Farní fotbalový turnaj 
Už sedmý ročník Farního fotbalového turnaje se 
bude letos konat v sobotu 25. června od 8 hodin 
v Horní Cerekvi. Pořadatelé nabízejí 2 hřiště na 
malou kopanou (50 x 30 m), kvalitní povrch, 
profesionálního rozhodčího, hodnotné ceny pro 
vítěze a  také teplý oběd pro každého účastníka. 
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. 
Sbírky na opravy budou 12. 7. a 9. 8.  
 
* poutní zájezd do Kostelního Vydří 
Již tradičně připravujeme farní poutní zájezd na 
hlavní pouť do Kostelního Vydří. Letos se koná v 
sobotu 18. července. 
Odjezdy autobusu: Veselá 16:00, Janovice 
16:05, Rynárec 16:10, Zajíčkov 16:15, Horní 
Cerekev 16:25, Bělá 16:30, Počátky 16:40 hod. 
Mše svatá na poutním místě začíná v 19:00 hod. 
Zájemci se, prosím, hlaste v sakristiích vašich 
kostelů do 5. července.  
(Večerní mše svatá v Horní Cerekvi v den této 
pouti nebude.)  



Kardinál Sarah: Virus navrací církev k počátkům 
 

 
 
 
 
 

Má církev nějaké místo v této epidemii? Na 
rozdíl od minulých století je většina lékařských 
služeb obstarávána státem a zdravotníky. 
Moderní doba má své hrdiny v bílých pláštích - 
a vskutku jsou obdivuhodní. Nepotřebuje už 
houfy křesťanských dobrodinců, kteří by se 
stali o nemocné a pohřbívali mrtvé. Stala se 
tedy církev pro společnost zbytečnou? 
Virus Covid-19 navrací křesťany k počátkům. Ve 
skutečnosti církev vstoupila do pokřiveného 
vztahu ke světu už dávno. Uprostřed společnosti, 
která tvrdí, že církev nepotřebuje, se křesťané 
snažili dokázat, že umějí být užiteční. Církev 
vystupovala jako vychovatelka, matka chudých, 
“odbornice v lidskosti”, řečeno slovy Pavla VI. A 
činila tak právem. Avšak křesťané poznenáhlu 
pozapomněli na důvody této dovednosti. A 
nakonec zapomněli, že dokáže-li církev pomáhat 
člověku, je tomu proto, že od Boha obdržela slova 
věčného života. Církev se angažuje v boji za lepší 
svět. Právem podporuje ekologii, mír, dialog, 
solidaritu a rovnou distribuci bohatství. To je 
správné. Ale může to vést k zapomnění Ježíšových 
slov: “Moje království není z tohoto světa”. Církev 
má poselství pro tento svět jedině proto, že má 
klíče od jiného světa. Křesťané někdy nahlíželi 
církev jako pomoc, kterou dal Bůh lidstvu, aby 
vylepšil jejich život na této zemi. A nechyběly jim k 
tomu důvody, protože víra ve věčný život vskutku 
dává světlo k správnému způsobu života v tomto 
světě. Virus Covid-19 odhalil záludnou nemoc, 
která církev pohlcuje: domněnka, že je “z tohoto 
světa” - a proto se chce ospravedlnit v očích světa a 
podle jeho kritérií. Ale vynořila se radikálně nová 
skutečnost. 
 

* Křemešnické léto - přednášky + koncerty 
Akce začínají v 18h, před přednáškou je mše. 
3.7. kapela Profesionálové 
10..7. Zdeněk Jančařík - Plavat v Boží  lásce 
17.7. Michal Opatrný - Smrtelný hřích klerikalismu 
24.7. Martin Weis - Dvojí život Jana Pavla II. 
31.7. Václav Vacek - Jak zakoušet Boží přízeň 
7.8. Jeroným Klimeš - Nerozlučitelnost manželství 
14.8. koncert - Jana Vondrů a Kristýna Znamenáčková  
21.8. Vítězslav Holý - Symbolika kříže 
28.8. Karol Gottschalk Lovaš - O Ježíši, „bulvárním“ a 
„vulgárním“ učiteli.  
 
*Želiv, duchovní cvičení, 2. – 7. 8. 
Duchovní cvičení na téma Umění křesťanského života 
s Bohem - P. Karel Satoria.  

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

 
* Želiv, hrané prohlídky kláštera  
Kostýmované prohlídky představí poutavou formou 
historii a význam kláštera. Konají se 11.7., 19.7., 26.7 
a 8.8., začátky vždy ve 14, 16, 18 a 20 hodin.  
 
* Dobrá Voda u Hartmanic, akce pro rodiny,12.-18.7.  
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny (přednášky, 
rozhovory - skupinky i dvojice, hlídání dětí) v domě sv. 
Vintíře v D.Vodě u Hartmanic. Doprovázejí Alena a 
Pavel Poláčkovi a Petr Hruška.  
 
* Slavkovice, pěší pouť k Božímu milosrdenství 
Bratři pallotini zvou k pěší pouti k Božímu 
milosrdenství do Slavkovic na Žďársku. Každý si může 
zvolit svoji trasu. Setkání poutníků se pak koná 29.8. 
od 10 do 18.30 hodin.  
 
  
 

skutečnost. Triumfující modernita se zhroutila při 
setkání se smrtí. Virus odhalil, že navzdory 
masivnímu zabezpečování zůstává svět ochromen 
strachem ze smrti. Svět může vyřešit zdravotní i 
ekonomické krize. Ale nevyřeší tajemství smrti. Na 
to je odpovědí jedině víra. 
Konkrétně třeba ve Francii či Itálii se stala 
klíčovým bodem otázka domovů pro seniory. Proč? 
Protože otázka smrti vyvstala přímočaře. Měli by 
být staří obyvatelé uzavřeni ve svých pokojích, 
vystaveni riziku, že zemřou v zoufalství a osamění? 
Nebo by měli spíše zůstat v kontaktu se svými 
rodinami i s rizikem, že zemřou na virus? Nevěděli 
jsme, jak odpovědět. 
Stát, který odmítá mít cokoli společného s 
náboženstvím, byl odsouzen k mlčení. Jeho 
jediným řešením totiž je uniknout fyzické smrti - i 
za cenu smrti morální. A tady může odpověď 
přinést jedině víra: doprovázet staré lidí k 
pravděpodobné smrti v důstojnosti a v naději na 
věčný život.                              kardinál Robert Sarah  

(Le Figaro- Radio Vaticana) 

Církev se během doby pandemie určitě „nezavřela 
na farách“, jak s oblibou tvrdili někteří její kritici. Je 
známa řada příkladů, kdy věřící lidé dobrovolně 
pomáhali tam, kde bylo nejvíc potřeba. Za vše 
hovoří také čísla ze severní Itálie, jedné z nejvíce 
postižených oblastí. Na koronavirus tam zamřelo 
přes 110 kněží - a řada z nich právě při pomoci 
nebo duchovní službě nemocným nebo umírajícím.  
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Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Počátkách 

Jak zvolit tempo? Recept nejen pro dobu dovolených 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dopřej si čas, abys mohl žasnout. 
Bez úžasu je život pouhou existencí. 
* Jednou za čas a pomalu - vypočítej všechny své 
dary, všechna svá obdarování. 
* Když pociťuješ úzkost z budoucích věcí, uvědom si, 
že si v mysli představuješ nějakou děsivou 
budoucnost a vydáváš tak zbytečnou energii. 
Vrať se zpátky do přítomnosti. 
(edice Skřítkova pomoc, z www.vira.cz) 

Pospícháte? Samozřejmě, že ano. Náš vyspělý svět 
klade velký důraz na výkonnost, akci, rychlost - a 
výsledky. "Kdo drží krok, jde. A ten, kdo nemůže, je 
občas ušlapán." 
My však nemusíme jednat tímto způsobem. 
Můžeme zvítězit nad takovým systémem dříve, 
než nás systém vyčerpá. 
Předkládáme vám výběr kroků. Poradí vám, jak se 
na chvíli zastavit, jak znovuobjevit to, co už máte: 
čas, dostatek času. Můžete najít tipy, jak objevit 
svou vlastní cestu, jak využívat čas ve větším 
pokoji a uvolnění. A to i v tom nejrušnějším životě. 
 
* Zpomal. 
Bůh v nebi nepospíchá. Nejsi odpovědný za to, 
abys všechno udělal. 
* Dovol si někdy opozdit se. 
Život je tu proto, abychom ho žili, ne abychom ho 
plánovali. 
* Rozděl si velkou práci na několik malých. 
Jestliže Bůh "stvořil svět v šesti dnech", můžeš to 
ty udělat lépe? 
 
* Dopřej si čas, 
abys mohl žasnout. 
Bez úžasu 
je život pouhou existencí. 
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