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Farní zpravodaj 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá | V. ročník / 49.číslo, datum vydání: 4. 1. 2015 

 

Úvodní slovo 
 

Na náš život působí různé události a zážitky. Prožili 
jsme je minulý rok a čekají nás i v tomto novém roce. 
Některé byly nebo budou pro nás příjemné, jiné byly 
nebo budou těžší. Ochota nebo schopnost, jak se 
člověk dokáže vypořádat s různými událostmi, 
postupně formuje celou jeho osobnost. Nový rok 
začínáme oslavou Panny Marie Bohorodičky. A tak 
jako nám i jí Bůh dopřál mnoho zážitků, které 
ovlivňovaly její život. Evangelium nám vypráví o 
pastýřích, kteří vyprávěli lidem o Ježíšovi všechno, co 
slyšeli od andělů. Všichni lidé se divili, ale o postoji 
Marie sv. Lukáš napsal: „Ale Maria všechno 
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“. Podobně 
napsal, když dvanáctiletý Ježíš vysvětloval jí a sv. 
Josefovi, proč zůstal v chrámě: „A jeho matka 
zachovávala všechna slova ve svém srdci“. 

Chraňme se v novém roce dvou postojů. Prvním je 
tvrdost srdce, které nechce poslouchat Boha. Víte z 
minulosti, že to byla hrozná smrt, když někoho 
pochovali a on byl ještě živý. Nechtějme se i my 
pochovávat ještě v době našeho života. Dělali bychom 
to tehdy, kdyby se naše srdce proměnilo v kámen, do 
kterého nemůže Bůh nic zasadit. Druhým 
nebezpečným postojem je neochota přemýšlet. Kdo 
nepřemýšlí, kdo nehledá, kdo neanalyzuje, co mu 
chce říci Bůh, ten se může stát duševně 
negramotným. Negramotní lidé se projevují například 
tím, že neumí číst. Jejich duševní obzor zůstává stále 
zamknutý na 12 západů a ničemu nerozumí. 
Vstupujme do nového roku s nadějí a důvěrou. Těšme 
se na všechno, co nám chce Bůh v tomto roce dát a 
prosme ho, abychom dokázali přijmout a pochopit 
smysl jeho slov a událostí. Budeme se tak podobat 
Matce Boží, s jejíž pomocí a příkladem nový rok 
začínáme. 

P. Th Lic. Jarosław Zygmunt 
 

Kostel v Rynárci - opravy 
 

Vážení farníci, 
v roce 2015 to bude 30 let od doby, kdy se 

prováděla generální oprava kostela. Při této opravě 
občané Rynárce a okolních vsí odpracovali přes 5000 
hodin zdarma. Byla to obrovská pomoc. 

V nynější době by bylo potřeba znovu dát kostel do 
pořádku. Myslím, že i nyní je v Rynárci a okolí dost 
šikovných a obětavých lidí, kterým není jedno, v jakém 
stavu se v současné době kostel nachází. Je potřeba, 
aby se každý z nás zamyslel nad tím, jakým 
způsobem může pomoci. Vždyť je to součást našeho 
života a určitě nikomu není jedno, v jakém prostředí 
tráví své důvěrné chvilky při setkání s Bohem. 

 

 
V almanachu z r. 2003 jsou na závěr o historii 

kostela tato slova: „…přešla staletí – kostel nám 
zůstal.“  Bylo by dobré, kdyby tato slova platila i 
nadále. 

V letošním roce jsme se pokusili dát do pořádku 
sakristii, úpravy na elektrice a opravu střechy. Všichni 
na těchto akcích pracovali zdarma a o kostel 
projevovali zájem i ostatní farníci, i když se samotných 
akcí osobně nezúčastnili. Všem za tento zájem děkuji. 
Je vidět, že farníkům není lhostejný stav našeho 
kostela. 

Dále bych chtěla poděkovat všem farnicím, které 
se opravdu vzorně starají o úklid kostela a dodávají 
spoustu květin na výzdobu. Samozřejmě, že je tu ještě 
potřeba zapojit více lidí, hlavně těch mladších. Ale 
všechno chce svůj čas a věřím, že si tu chvíli na úklid 
kostela může najít každý. 

Přála bych si, aby náš kostel byl vždycky příjemný 
a důstojný pro jakýkoli církevní obřad a hlavně, aby v 
něm každý našel posilu a útěchu. 

 

Jaroslava Novotná 
 

Ohlédnutí za podzimní poutí 
 

Nyní tomu bylo 65 let, co se o třetí neděli adventní, 
11. prosince 1949, při kázání P. Josefa Toufara v 
Číhošťském kostele, podivuhodně rozkýval oltářní 
křížek a zůstal stát nakloněn a zkroucen ke kazatelně 
s mírným převisem. Úkaz vidělo 19 svědků. 
Tak začal známý příběh číhošťského zázraku, který 
skončil pro P. Toufara dne 25. února 1950 jeho 
umučením, a pak ještě pokračoval vězněním a 
persekucemi dalších lidí z okolí pana faráře. 

Velmi působivé svědectví celého života Josefa 
Toufara (mládí, obdivuhodnou cestu ke kněžství a 
požehnané působení ve farnostech Zahrádka a 
Číhošti) precizně popisuje dokumentární kniha Miloše 
Doležala s názvem „Jako bychom dnes zemřít měli“, 
kterou všem vřele doporučuji k přečtení. 

Z našich tří farností se vypravili 18. října farníci - 
spolu s naším panem farářem -  menším autobusem 
do Kutné Hory a pak právě do Číhoště. 

Protože bylo dost času, zajeli jsme nejprve do 
Sedlce (u Kutné Hory), kde jsme si prohlédli nedávno 
opravenou krásnou katedrálu Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Jana Křtitele. Je to monumentální 
kamenná stavba raně gotického slohu ve tvaru 
latinského kříže – největší sakrální stavba na území 
Čech a Moravy. V r. 1681 získala označení 
„nejskvostnější bazilika“. Dnes je to unikátní památka 
UNESCO.  

Poté jsme si prohlédli světoznámou sedleckou 
Kostnici. 

Přemístili jsme se do Kutné Hory k chrámu sv. 
Barbory (sv. Barbora je patronkou horníků). Pětilodní 
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katedrála je postavena z pískovce. Tento 
architektonický skvost nebyl vystavěn na popud 
nějaké církevní instituce, nýbrž byl zamýšlen jako 
reprezentativní stavba iniciovaná kutnohorskými 
měšťany. Paní průvodkyně nám velmi pěkně 
vysvětlila historii stavby a vnější i vnitřní výzdobu 
(ojedinělé gotické fresky s báňskou tématikou). Od r. 
1995 je chrám sv. Barbory též zapsán do seznamu 
Světového dědictví UNESCO. 

V obou těchto chrámech člověk žasne a skoro 
nechápe, co dovedli dříve lidé vytvořit ke slávě Boží. 

Z Kutné Hory jsme vyjeli k Číhošti. Tam na místě 
se nás zmocnili pocity velké úcty a pokory. Otec 
Jarosław nám zde sloužil mši sv. a pak k nám 
promluvila pamětnice působení P. Toufara v Číhošti.  

Kostelík byl dlouho neopravovaný, letos se podařilo 
farníkům a všem občanům velké dílo – provedli vnější 
a vnitřní odvodnění zdiva, nové elektroinstalace, 
opravy omítek a vymalování.    

Návštěva tohoto místa byla pro nás velkým 
duchovním zážitkem. Tady jsem si opět uvědomila, že 
máme být hodně vděčni za dnešní demokracii a 
svobodu (i když má ještě mnoho nedostatků) a 
děkovat těm, kteří nám ji svým utrpením a i 
mučednickou smrtí vykupovali. 

 
Jana Mazancová, farnost Veselá 

 

Adventní setkání 
 

V neděli 30. 11. 2014 se uskutečnilo adventní 
setkání v Horní Cerekvi. Ze tří farností se sešlo dost 
lidí a biskupský sál, kde se setkání konalo, byl brzo 
plný. Na stole bylo spoustu dobrot, které farníci 
přinesli, a ženy z Horní Cerekve se o nás vzorně 
staraly, aby nám při čaji či kávě bylo dobře. Adventní 
dobu připomínal krásný adventní věnec uprostřed 
stolu. K příjemné sváteční atmosféře také přispěly 
dívky ze SisterBand, které nám zazpívaly hezké 
písně. 

Po přivítání P. ThLic. Jarosławem Zygmuntem se 
ujal slova P. Mgr. Augustin Ján Grambal, OPraem. 
Jeho přednáška byla velice zajímavá. Na dávném 
příběhu nám vysvětlil, že i přes starosti a životní 
trable, které tehdy lidé měli, dokázali si najít čas na 
stavbu Božího chrámu.  

I my dnes prožíváme adventní čas a každý máme 
spoustu práce a starostí. Chceme mít napečeno, 
krásně uklizený byt, ozdobený stromeček, spoustu 
dárků atd. Ale nezapomínejme na úklid ve své duši a 
srdci. Ať v našem srdci najde Pán Ježíš útulný 
příbytek plný lásky a pokory. Snad s Boží pomocí 
dokážeme aspoň na chvíli potlačit strasti života, 
abychom měli dost času na své blízké a připravit se 
na příchod Ježíše Krista. 

Myslím, že toto setkání bylo dobrým začátkem 
adventního času. Krátké vytržení z každodenních 
povinností a povzbuzení v přípravě na Vánoce. 
Děkuji P.ThLic. Jarosławu Zygmuntovi a P. Augustinu 
Jánu Grambalovi, OPraem za hezké odpoledne. 

Harudová, farnost Rynárec 

 

Rodičovské požehnání 
 

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky 
a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je svým 
milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť 
jim všechny hříchy. Přikryj je svou krví a chraň jejich 
mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna 
citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech vlivů 
Zlého. Ochraňuj je na cestách. 

Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a 
vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od 
zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby 
dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k 
modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky 
k Tobě a k lidem. Chraň je v životě před úklady Zlého, 
před závislostmi různého druhu a nemravností. 
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro 
život. 

Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví 
duchovně, duševně i tělesně, aby přišli do nebe s 
celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich 
stojíš a že jim žehnáš. Požehnej i mně, abych se k 
nim choval/a s Tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. 
Amen. 
 

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než 
my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. 
Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl 
konat v jejich životě – ne podle naší představy, ale 
podle své moudrosti a lásky. Amen. 
 

Rodičovské požehnání má velkou sílu! 

Hnutí Modlitby matek 

Informace  
 

 

Výstava betlémů 
 

Od 24. 12. 2014 do 12. 01. 2015 v kostelích v 
Horní Cerekvi a také v Rynárci je výstava historických 
betlémů, z různého materiálu, ručně vyrobených apod. 
 

Zrušení pevné linky 
 

Od 1. 1. 2015 je zrušena pevná linka na faře v Horní 
Cerekvi. Prosím používat číslo +420 730 168 096, jak to 
do této doby již děláte. 
 

Tříkrálová sbírka pro Charitu 
 

V sobotu 10. 1. 2015 se uskuteční v Horní Cerekvi 
tříkrálová sbírka pro Charitu Pelhřimov. Prosím všechny, 
kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na 
faru. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí 
skupinek starší 16ti let. Tříkrálová sbírka také bude 
probíhat v Rynárci a v okolních vesnicích. 
 

Sbírka 
 

Sbírky na opravy kostela se budou konat 18. ledna 
a 15. února. 
 

Setkání ministrantů 
 

V sobotu 31. 1. 2015 od 9.00 do 11.00 hodin na 
faře v Horní Cerekvi. 
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Návštěva nemocných a starších farníků 
 

Návštěvy nemocných a starších farníků se budou 
konat o sobotách 10. 1. a 14. 2. Začátek návštěv je od 
10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím 
včas v sakristiích našich kostelů. 
 

Setkání mládeže 
 

Uskuteční se v pátky 16. 1. a 20. 2. Začínat se bude 
mší svatou v 17.30 spojenou s adorací a poté bude 
následovat program na faře v Horní Cerekvi. 

 

Mše sv. v Horní Vsi 
 

Budou v sobotu 31. 1. a 28. 2. od 16 hodin. 
 

Tradiční Farní ples 
 

V pátek 6. 2. 2015 se 
uskuteční Farní ples ve 
Veselé od 20.00 hodin, 
doprava bude zajištěna. 

- Místenky si lze zajistit 
už od 1. ledna 2015 ve Veselé 
u paní Buškové.  

- Prosím, kdo by chtěl 
něco přispět do tomboly tak se 
obraťte na mne v Horní 
Cerekvi, nebo nechejte v 
neděli v sakristiích našich kostelů. 

Adorace (6. 2.) 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 16.30 
bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
OLTÁŘNÍ. V 17.00 růženec, v 17.30 Mše sv., po Mši 
sv. prvopáteční modlitby. 

 

Nedělní Mše sv. 
 

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 
7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. 
Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 
17.30 h. 

 

Svátost pomazání nemocných 
 

Při Mši sv.: Horní Cerekev 10. 2. od 17.30, Veselá 11. 
2. od 18.00, Rynárec 12. 2. od 15.15. 

 
 

Misijní klubko 
 

13. 12. 2014 se konala poslední schůzka misijního 

klubka v tomto roce. Proto jsme si udělali spíše 

zábavnou hodinu. Hráli jsme hry, zpívali a užili si 

přitom spoustu legrace. Děti také přinesly peníze, 

které šetřily na misijní bonbónek. Jsme moc rádi za to, 

že se snaží dělat něco pro misie odřeknutím nějaké 

sladkosti. Budeme se na ně těšit zase v novém roce. 

Termín schůzky bude ještě upřesněn. 

Misijní klubko č. 102 

Farní statistika (2013) 2014 

 

Farnost: Svatby Křty Pohřby 

Horní Cerekev (1) 3 (7) 10 (14) 19 

Rynárec (0) 0 (5) 4 (4) 7 

Veselá (1) 1 (5) 2 (6) 5 
 

Modlitby matek (MM) 
Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii. 

Zakladatelkou MM je Veronica Williams. V roce 1995 
pocítila spolu se svojí švagrovou Sandrou (obě v té 
době již byly babičky) touhu odevzdaněji se modlit za 
své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, 
aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby 
On mohl působit v jich životech a zmírnit tak jejich 
bolesti. Během vzniku se MM rozšířily již do 107 zemí 
světa. Během modlitebních setkáních se spojujeme se 
skupinkami MM po celém světě, což nám zaručuje, že 
za naše děti se stále někdo modlí. 

 

Průběh modlitebních setkání  
Na vytvoření skupinky stačí matky, nejvyšší počet 

je 8 matek ve skupince. S vyšším počtem matek se 
snižuje vzájemná důvěra ve skupince a prodlužuje se 
doba modlitebního setkání. Setkání by mělo probíhat 
1x týdně v ten samý den i hodinu. Při modlitbách 
matek sedíme nebo klečíme kolem stolu na kterém je 
položen kříž, Písmo svaté, svíčka a košík, do 
kterého se na závěr setkání vkládají papírová kolečka 
se jmény našich dětí a těch, které chceme odevzdat 
do Ježíšových rukou. 

 
 

 
Modlíme se na základě brožurky „Modlitby matek“. 

V ní jsou obsaženy modlitby, které mají jednoduchá 
slova a kterými mateřské srdce promlouvá k Otci. Lze 
přidat i spontánní modlitby jednotlivých matek. 
Základní zásady při MM: 

- NERADIT 
- NEPOMLOUVAT 
- NEVYNÁŠET 

Se vším s čím se jednotlivé matky na setkání svěří, 
nesmí být druhými matkami vynášeno mimo skupinku, 
nesmíme druhé matky pomlouvat a radit jim 
v problémech, které odevzdávají do rukou Pána 
Ježíše. 

 

Založení nové skupinky 
Pokud by někdo chtěl založit modlitební skupinku, je 
dobré se spojit s koordinátorkou. Pro 
Českobudějovickou diecézi to jsou: 
Eva Záluská – Ezaluska@seznam.cz, tel: 
776 126 008 
Kateřina Pokorná – vlakat@email.cz, tel 
775 316 036 
nebo též je možné napsat přímo na sídlo MM v ČR:                  
 

Hnutí Modlitby matek, P.O. BOX 400, 602 00 Brno 

mailto:Ezaluska@seznam.cz
mailto:vlakat@email.cz
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Koordinátorky Vám rády poradí se založením 
skupinky a pošlou potřebné materiály k modlitebním 
setkáním jako je brožurka Modlitby matek, DVD o 
Modlitbách matek, Čtvrtletní zpravodaj, knížka od 
Veronici Williams Radost z odevzdání se. 

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání 
se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách 
odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do 
Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může 
všechno. 
„Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a 
dovolit Ježíšovi, aby nás přenesl v náručí na 
druhý břeh; jako dítě, které spí v matčině náručí.“ 
 

Vendula Valková 

 
 

Krkonošský národní park (KRNAP) 
 

Karpacz    ... pokračování článku z č. 48/2014 ... 

Během horkých letních dnů, kdy na hory vyráží 
především milovníci horské turistiky, se po 
celodenním výletu můžete zchladit u Divokého 
vodopádu, který se nachází vedle dolní stanice 
lanovky na Kopu. Po osvěžení můžete vyrazit na letní 
sáňkařskou dráhu, která patří mezi místní 
nejnavštěvovanější atrakce. Karpacz je zkrátka město, 
které umí zaujmout v každé roční době, ať už lyžaře, 
turisty nebo milovníky kvalitního odpočinku. 

 

Szklarska Poreba 
Szklarska Poręba neboli česky Sklářská Poruba je 

polské město ležící poblíž hraničního přechodu 
Harrachov. Jedná se o známé rekreační, turistické a 
sportovní letovisko, které v posledních letech patří 
mezi turisticky nejvyhledávanější místa Polska. Kromě 
prvotřídně upravovaných sjezdovek, krásné přírody a 
skláren, zde najdete také unikátní relaxační lázně. 
Ve Szklarske Porębe se mimo jiné nachází i dům, ve 
kterém zemřel malíř českého původu Vlastimil 
Hofman. Za návštěvu pak stojí také dva místní 
vodopády. Szklarska Poręba je zkrátka město, které 
zaujme snad všechny věkové kategorie, má totiž svým 
návštěvníkům opravdu co nabídnout. 
 

Poutní místa v oblasti 
 

Malé Svatoňovice 
Malé Svatoňovice už nejsou známy jen jako rodiště 

Karla Čapka, ale také jako poutní místo s velkou mocí. 
Původně hornická obec Malé Svatoňovice se nachází 
na úpatí Krkonošského podhůří a Broumovské 
vrchoviny pod hřebenem Jestřebích hor. 

Poutní tradice je spojena s vytrysknutím sedmi 
pramenů ze studánky, jako symbol sedmi svátostí 
proudících k lidem. Roku 1715 zde pověsil majitel 
pozemku sošku Panny Marie s Ježíškem. Vyslyšením 
modliteb se stalo zázračné uzdravení chromého 
epileptika, které pohnulo místním krajem a dalo vznik 
poutnímu místu. 

Začalo se se stavbou lázní a kaple, která se roku 
1737 rozrostla v kostel Sedmi radostí Panny Marie. 
Mariánská studánka má dnes podobu studniční kaple 

s mozaikovitou výzdobou. Poblíž můžeme vidět také 
kaple Panny Marie Lurdské či sv. Judy Tadeáše.  
Kocléřov 

Poutním místem se často stane zapomenuté místo, 
aby zde lákala především Boží velikost zjevená v 
zázraku. 

Osada Kocléřov je nyní již součástí nové obce 
Vítězná, která leží v Krkonošském podhůří, 6 km 
severně od Dvora Králové. 

Jméno osady s kostelem sv. Václava je známé od 
2. poloviny 14. století. Od té doby se ale krajem 
přehnalo množství válek, kterými místo pustlo. Poutě 
jsou doloženy od 18. století, zlom však přišel až se 
zázračným uzdravením. V blízkosti žila jakási žena, 
která začala náhle ztrácet zrak. Po dvě noci se jí zdál 
sen, že má vstát a jít se umýt k prameni pod stromem 
s uraženou korunou. Třetí noc tedy vstala, pramen 
našla a umyla si nemocné oči. Rázem se jí zrak vrátil. 
Zpráva o zázraku se šířila krajem a místo bylo 
zvelebeno. Zděný přístřešek vystřídala kaple a tu zas 
kostel. Nejmohutnější pouť se konala při odsunu 
sudetských Němců, při níž si lidé mysleli, že 
komunismus místo zničí. Naštěstí se tak nestalo. 
Hlavní pouť se koná 1. neděli v červenci (původní 
termín svátku Navštívení Panny Marie). Neobvykle 
zpracovaná Křížová cesta s texty k jednotlivým 
zastavením. 
 

Dolní Kalná 
V podhůří našeho nejvyššího pohoří a v blízkosti 

největší české řeky leží obec Dolní Kalná s poutním 
kostelem sv. Václava. 

Obec Dolní Kalná se nachází nedaleko pravého 
břehu řeky Labe v Krkonošském podhůří. 

Kostel sv. Václava patřil ve 14. století 
opatovickému klášteru, který měl své proboštství v 
nedaleké Klášterské Lhotě. Za dob husitů byl však 
kostel, klášter i proboštství zničeno. 

Své opravy se dočkal kostel až v barokní podobě. 
Jde o jednolodní chrám s věží v západním průčelí a 
trojbokým presbytářem. Hlavní oltář je též barokní s 
obrazem sv. Václava. Největším skvostem je soška 
Panny Marie s Ježíškem ze 14. století, jež byla podle 
pověsti uložena po dvě století v zemi a na povrch se 
dostala až při náhodné orbě. 
 

J.F. 
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