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Farní zpravodaj 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá | V. ročník / 50. číslo, datum vydání: 1. 2. 2015 

 

Úvodní slovo 
 

Panna Maria je naše matka, kterou si připomínáme 
v únoru. Ona také nezapomíná na nemocné, jako 
každá dobrá matka. Stačí si vzpomenout na všechna 
poutní místa, jak se tam lidé s důvěrou obracejí, 
nejenom se svými těžkostmi a bolestmi těla, ale i se 
svými problémy, ať už osobními nebo rodinnými. Víte, 
že už se v Lurdech událo mnoho zázraků, že tam bylo 
mnoho lidí uzdraveno. Ale co je nejhlavnější, není 
jenom to, že P. Maria má pochopení pro naše nemoci 
a vyprosí častokrát lidem tělesné zdraví, ale hlavní je 
to, že nikdo z těchto poutních míst neodchází bez 
obnovy naděje. Poněvadž pro každého, kdo je 
navštíven nemocí, je nejhorší to, že si uvědomí, že 
neví, co ho čeká. Cítí, že vstupuje do období plného 
nejistoty, a také i období, které může skončit i 
odchodem z tohoto světa. V té chvíli je to pro každého 
zkouška naděje, zkouška víry. 

Vzpomínám na sv. Bernardetu, o které její životopis 
píše, že se modlívala k Panně Marii a ta jí jednou 
řekla: „Ten pramen, který jsi ty pomáhala vlastníma 
rukama objevit, nabídnout ho lidem, se stane zdrojem 
uzdravení pro mnohé", a už za jejího života byli mnozí 
uzdraveni, tak „ten pramen pro tebe není. Ty zdraví z 
tohoto pramene nedostaneš. Na světě budeš mít 
bolest, ale po smrti budeš šťastná. Je to takové 
zvláštní, že právě ta, která se stala prostřednicí těch 
některých darů, které Panna Maria rozdává v Lurdech, 
z těchto darů nemohla přijmout dar zdraví. 

Ale proč to asi tak Panna Maria udělala, proč jí 
řekla, že to pro ni není? Možná proto, že chtěla 
zdůraznit, že největší dar, který chce dávat na tomto 
místě, na všech poutních místech a každému, kdo se 
k ní obrátí, není dar tělesného zdraví, je to především 
dar naděje, dar víry, protože Pán Ježíš nepřišel na 
svět proto, aby nás všechny uzdravil, abychom jsme 
se měli dobře. On přišel proto, abychom my mohli mít 
jednou podíl na Jeho životě. A k tomu si potřebujeme 
uchovat především to zdraví duše, tzv. víru, naději a 
lásku. Kéž nám Panna Maria svojí přímluvou vyprosí a 
obnoví v nás tyto velké dary. 

P. Th Lic. Jarosław Zygmunt 
 

 

Rozhovor s paní Marií Buškovou 
 

spoluzakladatelkou farního plesu ve Veselé 
 
 

1. Jak se zrodil nápad, že budete pořádat společně 
s P. Václavem Šikou farní ples? 

S tím nápadem přišel P. Václav brzy po svém 
nástupu k nám. Jednou se mě zeptal, jestli bych 
mohla kvůli tomu přijít na farní radu a podělit se o své 
zkušenosti s pořádáním větších akcí. S úsměvem 
ráda vzpomínám, jak potom Václav jednoduše pravil:  

 
„Teď dávám slovo paní Buškové, která bude mít na 
starosti farní ples …“ A tak to vlastně začalo… 
 

2. Po kolikáté tento ples pořádáte? 
Letošní ples bude v pořadí již čtrnáctý. 
 

3. Měla jste s pořádáním farního plesu již nějaké 
zkušenosti? 

Do té doby jsme tady farní plesy neznali, takže to 
pro nás byla úplná novinka. 

 

4. Čím Vás to obohacuje? Co Vás na tom 
těší/netěší? 

Samozřejmě mě moc těší, že tento ples bývá 
vyprodán v předprodeji a je tedy vidět, že lidé  
o něj mají zájem. Velké uspokojení mi přináší 
radostná atmosféra tohoto plesu. A také krásná 
lidská pospolitost, kterou zde vždy cítím. Myslím si, že 
i Pán Bůh se s námi raduje… 
 

5. Je něco, co byste chtěla na plese změnit? 
Farní ples je týmová práce lidí, snažíme se na 

každém z nich něco vylepšit, případně pozměnit. Vždy 
si po plese řekneme, co bylo dobře a co třeba dělat 
jinak. Ale nic zásadního bych neměnila.  

 

6. Stal se na plese nějaký „trapas“? 
Humorné situace nás určitě průběžně potkávají – 

hlavně při přípravách, ale přímo na „trapas“  
si nevzpomínám. 
 

7. Jak vidíte spolupráci lidí kolem plesu? 
To je věc, které si velmi vážím. Chtěla bych moc 

poděkovat všem, kteří věnují svůj čas  
a energii při přípravě plesu i při jeho organizaci. Jsem 
jim všem vždy vděčná za odvedenou práci a za to, 
když všechno klape, jak má. Vzájemná spolupráce 
pořadatelů mě moc těší. 
 

8. Máte nějaké plány s pořádáním plesu do 
budoucna? 

Když byl P. Václav přeložen do Kamenice nad 
Lipou, chtěli jsme pořádání plesu ukončit. 
Byl to jeho nápad, a tak jsme si říkali: „S Václavem 
k nám ples přišel, s Václavem 
zas odejde…“ Ale P. Jarosław 
nás přesvědčil, že dobré tradice 
se nemají rušit. Na pomoc 
přivedl mladé pořadatele 
z Horní Cerekve a Rynárce, 
pustil se s námi s velkým 
elánem do práce kolem plesu… 
A tak „tu káru táhnem dál“! Dá-li 
nám Pán Bůh své požehnání a 
zdraví,  
a budou-li i nadále lidé rádi na 
náš ples chodit, pak není důvod 
nepokračovat.  

Děkuji Vám za rozhovor 
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 
v misijním klubku 
 

Ráda bych Vás stručně informovala o akcích Mis. 

klubka (MK) v roce 2014. MK se schází 1x za měsíc 

na faře v Horní Cerekvi. 

- V únoru jsme připravili pro menší děti karneval, 

kde se soutěžilo, tancovalo a nechybělo ani veselé 

překvapení. 

- Na konci prázdnin bylo setkání na faře s 

opékáním špekáčků. To sice organizoval p. farář, ale 

společně s mládeží z MK. 

- Na svátek sv. Václava se v HC uskutečnil Mis. 

koláč. Do pečení se zapojila spousta šikovných 

babiček, maminek a v neposlední řadě i dětí. Udělali 

jsme celkem 86 tácků a výtěžek činil 5710 Kč.  

- O první neděli adventní 30. 11. se mis. koláč 

uskutečnil i ve Veselé. Také tam se zapojily do pečení 

babičky, maminky a děti. Připravili 50 tácků plných 

dobrot a vybraly celkem 3420 Kč. 

- V ten samý den se v Horní Cerekvi konal Misijní 

jarmark. Také tam bylo plno hezkých výrobků k 

prodeji. Nakonec se většina věcí prodala a celkem 

jsme utržili 7942 Kč (zatím nejvíce za 6 let trvání). 

- A nesmím zapomenout ještě na jednu důležitou 

misijní pomoc, která probíhá po celý rok a to je: 

MISIJNÍ BONBÓNEK. To znamená, že děti si snaží 

alespoň jednou týdně odepřít nějakou dobrotu a 

ušetřené peníze dávají doma do kasiček. Mohou jim 

samozřejmě pomáhat i rodiče a tím má dítě větší 

motivaci, když vidí, že i rodiče si umí něco odepřít. 

Mis. bonbónek činil 4209 Kč. 

To znamená, že na konto PMD na pomoc dětem v 

misiích jsme pomohli odeslat 21281 Kč. 

Děkujeme všem dárcům a také hlavně těm, kteří 

nám tyto akce pomáhají připravovat. Kdo by se chtěl 

dozvědět o misiích více, může navštívit webovou 

stránku www.missio.cz. A nakonec jeden z dopisů z 

Filipín od sestry ERMENEGILDY S. BATTAGLIA, 

FNSC: 

Filipíny - klášter "Daugters of Our lady of Pieta" 

"Řeholní kongregace na Filipínách děkuje vaší 

kanceláři a všem dětem za jejich solidaritu s chudými 

dětmi v misiích. Jsme opravdu vděční, protože vaše 

velkorysost je velkou pomocí pro nás i nadále 

podporovat chudé děti v jejich vzdělání, stravování a 

lékařské pomoci. Kéž dobrý Bůh hojně žehná všem, 

kteří přispěli. Naše děti se za vás všechny modlí. 

 za misijní klubko J. Dvořáková 

 

Tříkrálová sbírka 
 

V sobotu 10. 1. 2015 se v Horní Cerekvi 

uskutečnila Tříkrálová sbírka. Koledníci se sešli na 

faře, kde utvořili 3 skupinky. Jelikož je tato tradice 

zvykem již po několikáté, lidé ve svých domovech je 

vřele vítali a ochotně přispívali na tuto sbírku. V neděli 

ještě tato sbírka pokračovala v Hříběcí. Celkový 

výsledek této sbírky činí: 29 825 Kč. Celkový výsledek 

na Pelhřimovsku je: 583 875 Kč. 

Všem dárcům mockrát děkujeme za jejich vlídné 

přijetí a přispění na pomoc lidem, kteří to potřebují. 

J. Vopálková 

 

Poděkování  
 

Dne 3. 1. 2015 se v kostele v Rynárci uskutečnilo 
„Setkání u Jesliček.“ 

Toto setkání nám zpříjemnilo vystoupení skupiny 
SisterBand spolu s P. Th Lic. Jarosławem 
Zygmuntem. Jejich vánoční písně a koledy, 
obohacené o polské písně, nám zpříjemnily vánoční 
svátky.  

Jak řekl pan farář i toto může být forma modlitby.  
Písně SisterBand navodily v posluchačích krásné 
sváteční chvíle a po dobu koncertu nám pomohly 
zapomenout na všední starosti a byly pohlazením 
našich duší.   

Děkuji skupině SisterBand za krásný zážitek a přeji 
jim, aby se jim dařilo v jejich bohumilé činnosti. 
 

Harudová, Rynárec 

Máte doma zbytky vlny a baví vás 
pletení? – přidejte se 
 

Budeme plést čtverce pro výrobu dek. Přispět 
můžete i věnováním zbytků vlny. 

Vlna by měla být silnější. Tenkou vlnu použijte 
dvojitě. Upleťte z ní čtverec o straně asi 23 cm, tj. asi 
40 ok. Pleteme stále hladce. Barvy můžete různě 
kombinovat podle toho, kolik a jakých zbytků vlny 
máte. (Ukázkový čtverec najdete na nástěnce v 
kostele.) 

Pokud si troufáte, můžete čtverce zháčkovat a 
obháčkovat deku o velikosti 6 x 8 čtverců. Čtverce 
skládejte střídavě tak, aby byly upletené řady svisle i 
vodorovně kolmo na sebe. 

Deky, čtverce i zbytky vlny se zavezou do farnosti 
Seebruck, kde se shromažďují z různých míst a pak 
se posílají do nemocnic a útulků v Rumunsku. Ty 
zdařilejší se prodají a výtěžek se pošle na projekt 
dostavby školy v Malawi. 

Kdo se zúčastní této akce, může deky zaslat přímo 
na adresu: Redakce Duhy, P. Tomáš C. Havel, 
Soukenická 161, Písek 397 01 či Marušce Hunalové 
(tel.: 728 123 259) do Horní Cerekve, která zajistí 
odvoz, případně odpoví na vaše dotazy. Akce trvá 
přibližně do konce listopadu 2015. 

Děkujeme

http://www.missio.cz/
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Dne 7. 2. 2015 oslaví P. Jarosław Zygmunt své 40. narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, hojnost 
Božího požehnání, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie. 

Za vše děkují farníci z Horní Cerekve 
 

Pozn.: V sobotu 7. 2. 2015 se k této příležitosti bude konat od 17:30 v Horní Cerekvi děkovná Mše svatá. 

Informace  
 

Adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
 

6. 2. je první pátek v měsíci, v Horní Cerekvi bude 
od 16.30 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
OLTÁŘNÍ. V 17.00 růženec v 17.30 Mše sv., po Mši 
sv. prvopáteční modlitby. 

 

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. 
 

Misijní klubko 
 

Misijní klubko se sejde v sobotu 
7.2. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi. 
 

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. 

 

Návštěva nemocných a starších farníků  
 

Návštěva nemocných a starších farníků se bude 
konat v sobotu 14. 2. Začátek návštěvy je od 10.00 h. 

Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v 
sakristiích našich kostelů. 
Sbírka na opravy 
 

Bude v neděli 15. 2. 2015. 
 

Setkání mládeže 
 

Uskuteční se v pátek 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 
 

Bude v sobotu 28. 2. od 16 hodin. 
 

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. 

 

Setkání ministrantů 
 

V sobotu 7. 3. 2015 od 9.00 do 11.00 hodin na faře 
v Horní Cerekvi. 
 

Broumovsko-chráněná krajinná oblast, 
Stolové hory-národní park v Polsku 
 

Adršbach - Teplice n. Metují – Broumov – Hronov -
Kudowa Zdroj - Stolové hory – Vambeřice 
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TIPY NA TURISTICKÝ VÝLET: V jednotlivých 
nabízených turistických trasách se opakují některá 
místa, někdy i historické památky, zejména církevní. 
Snad to nebude čtenáři až tak vadit.  

Svojí historií a zejména církevními stavbami toto 
česko-polské pomezí připomíná dnešnímu 
návštěvníkovi sepětí generací zdejších lidí s Bohem, 
s Pannou Marií, s našimi českými i polskými světci.  

Právě tato vazba, duchovní vazba spolu s 
přírodou, uchovala tomuto kraji neobyčejnou 
krásu, která trvale vstoupí do srdce každého 
vnímavého návštěvníka.  
 

Z Dědova do Teplic nad Metují 
Přibližná délka: 15 – 20 km, náročnost střední 

Bizarní skalní útvary Adršpašsko-teplických skal 
jsou přitažlivým cílem turistických výletů 
severovýchodních Čech. Na trase této cesty poznáte 
mnoho zajímavých skalních útvarů společně s dvěma 
skalními hrádky. 

Cesta začíná na zastávce ČD v Dědově, odkud 
prochází červená turistická značka vesnicemi Dědov a 
Javor kolem zajímavých roubených chalup k 
Teplickým skalám. Na jejich úpatí leží osada Skály se 
stejnojmenným barokním zámečkem, zachovalým do 
dnešní podoby z r. 1666 na místě původní tvrze. V 
minulosti sloužil jako letní sídlo hradeckých biskupů. 
Zřícenina skalního hrádku nad zámečkem také 
nazývaná Bischofstein pochází z druhé poloviny 14. 
století. Hrad byl, po rozboření r. 1447, obnoven r. 
1548. Definitivně zpustl začátkem 17. století. Osada, 
zřícenina hradu i barokní zámeček jsou dějištěm 
románů Aloise Jiráska, Skály, Skaláci a vystupují i 
jeho v kratších dílech z různých dob. Návštěvníky 
hradu jistě upoutá výborný výhled na severovýchodní 
část Broumovska, okolí Police nad Metují a horu 
Ostaš. Z osady Skály pokračuje cesta po zelené 
turistické značce na vrcholek Čáp, vysoký 786 m, a 
pak již směřuje do vlastního skalního města. Projde 
kolem Kraví hory a sestoupí ke skalnímu potoku. Zde 
pokračuje po žluté turistické značce k druhému 
skalnímu hrádku Střmen. Jeho vznik je kladen do 
konce 13. století a zánik je datován stejně jako u Skal 
rokem 1447. Ze sporých zbytků skalního hrádku je 
pěkný rozhled na celé Adršpašsko-teplické skály a 
údolí Metuje. K cíli cesty - na nádraží ČD v Teplicích 
nad Metují pokračuje trasa cesty po modré turistické 
značce. Městečko Teplice nad Metují vděčí za svůj 
název teplým vodním pramenem nezamrzajícím ani v 
silných zimních mrazech. 
 

Zimním Machovskem 
Přibližná délka: 15 -18 km, náročnost střední 

Území, táhnoucí se na východ od Hronova a 
sousedící s Kladskem, je vděčným turistickým cílem. I 
v zimním období nabízí tato zajímavá místa náměty 
pro výlety v krajině, jejíž vesničky a osady zachovaly 
mnoho krásných roubených chalup, návrší nad 
údolími potoků nabízí zajímavé výhledy na Bor a 
hřeben Broumovských stěn. 

Cesta začíná na nádraží ČD v Hronově, kde se 
připojuje k červené turistické značce a spolu s ní 

prochází celým městem. Hronov založený v druhé  
polovině 13. století jako ves patřící k náchodskému 
panství, neměl ve své historii mnoho bouřlivých chvil. 
Poklidný život jeho obyvatel přerušily jen požáry - za 
husitských válek, v třicetileté válce a r. 1720. Jeho 
rozvoj umožnilo až postavení železniční trati v 2. 
polovině 19. století, spojující Choceň s Meziměstím. 
Město je známé díky svému nejslavnějšímu rodáku - 
Aloisi Jiráskovi, který mu věnoval jedno ze svých 
stěžejních děl - čtyřdílnou kroniku "U nás". V tomto 
románu, časově vloženém do 1. poloviny 19 století, 
popisuje život ve svém rodném městě. 
Na náměstí míjí cesta mariánský barokní sloup z r. 
1725 a divadlo postavené podle projektu hronovského 
rodáka Ing. Freiwalda a otevřené r. 1930. Rok po 
otevření se v jeho prostorách konal festival 
divadelních ochotnických souborů, který založil tradici 
každoročních divadelních festivalů, trvajících do 
dnešních dnů. U Jiráskova rodného domku začíná 
stoupat cesta k původně gotickému, barokně 
přestavěnému, farnímu kostelu Všech svatých s vedle 
stojící pozdně renesanční zvonicí. Od kostela stoupá 
trasa cesty stále lesem, až k vrcholu 519 m vysoké 
Vrže. Z Vrže cesta mírně sestupuje do Vysoké 
Srbské, zmiňované v Jiráskově kronice U nás, a dále 
do osady Sedmákovice, za kterou stoupá do osady 
Závrchy, ležící nedaleko polských hranic. Za osadou 
se cesta stáčí k severu, prochází lesem a sestupuje 
do Machova, připomínaného již v druhé polovině 14. 
století. Ve vesnici rozložené v údolí potoka se 
dochovalo několik roubených chalup a barokní kostel 
sv. Václava. Cesta pokračuje údolím potoka k osadě 
Řeřišný, kde odbočuje na modrou značku. Po modré 
se cesta stáčí k severu a sleduje úpatí Broumovských 
stěn až do osady Slavný a dále k hornímu konci 
Suchého Dolu. V horním okraji vesnice přechází na 
zelenou značku, a spolu s ní sestupuje celou vesnicí s 
množstvím roubených chalup až do Police nad Metují. 
Město bylo založeno v polovině 13. století a jeho 
obraz i život utvářel benediktinský klášter. Jeho areál 
je nejvýznamnější městskou památkou. Cenným 
pozůstatkem raného období kláštera je gotický portál 
klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Barokně přestavěná klášterní budova byla po zrušení 
benediktinské komunity Josefem II., r. 1785, účelově 
využita a dnes je v ní mimo jiné umístěna i expozice 
místního muzea. Polici opouští trasa cesty po žluté 
značce, po které dojde ke svému cíli, na zastávku ČD 
ve Žďáru nad Metují 

... pokračování příště ... 
J.F. 
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