
F a r n í  z p r a v o d a j  | - 1 - 
  

Farní zpravodaj 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá | V. ročník / 51. číslo, datum vydání: 1. 3. 2015 

 

Úvodní slovo 
 

Jsme zvyklí v postní době nahlížet na Pána Ježíše, 
jako na umučeného, potupeného a ztrýzněného. 
Často tak myslíme při pohledu na postní obrazy, při 
rozjímání křížové cesty nebo při zpěvu našich 
postních písní. Někdo se může ptát, proč to Pán Ježíš 
udělal? Církev nás učí, že Pán Ježíš tím ukázal 
apoštolům, kdo tak doopravdy je. Aby pak, když bude 
viset na kříži, neztratili v něho víru. Když bude 
ztrýzněný tak, že přijde o svou lidskou podobu, aby 
apoštolové pamatovali, že pod tím vším se skrývá 
někdo tak krásný. My se také při pohledu na Pána 
Ježíše nesmíme soustředit jen na jeho utrpení a smrt 
na kříži. Ale za tím vším máme vidět Krista 
oslaveného. 

Jak my se vůbec díváme na smrt? Většina lidí si s 
tím neví rady. Jsou smutní, skleslí, zoufalí. Zvlášť, 
když od nás odejde někdo blízký. Dnes bychom se 
měli my učit od Pána Ježíše. Žijme tak, jakoby se nám 
v životě něco nepodařilo, ve chvíli smrti budeme 
schopni říct: Nevadí! Ale zároveň žijme tak, abychom 
umírali ve stavu vroucné lásky, nikoliv ve stavu horlivé 
nenávisti a uzavření. Když se to naučíme, budeme 
umírat jako svatí. Taková smrt není strašlivá. Je 
neviditelným přechodem a náhlým probuzením v jiné 
náruči, v náruči milujícího Boha Otce.  

Co mam dělat v postní době? Obrácení a návrat 
k Bohu, nám má přinášet radost. Může tomu být jinak, 
pokud se vrátíme zpět ke zdroji našeho života a 
štěstí? Rozjímejme s lítostí o tom, jak zanedbáváme 
danou nám příležitost opětovného získání 
opravdového pokoje a radosti. Prosme proto Boha, 
aby nám pomohl očistit se a připravit na Velikonoce.  

 
P. Th Lic. Jarosław Zygmunt 

 
 

Kam nás vede postní doba? 
 

Vykročit na výzkumnou expedici 
 

Postní doba je nám předložena proto, abychom se 
zastavili. Ale vzápětí máme vykročit na výzkumnou 
expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Abychom 
to nevhodné, co najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili, 
bázlivému dodali odvahu. Některé prostory necháme 
jednoduše vyvětrat, odpočinout si. Říká se: „Když 
bude včela jenom stále létat od květu na květ a 
nesedne si, nikdy se nedočkáme medu.“ 

 

Omšelému příbytku mnohdy postačí jediné - nutně 
vyvětrat, a opět oživne. Není nutné promýšlet 
nákladné opravy, často postačí tak málo. S lidskou 
bytostí tomu bývá dosti podobně. Pokud si na chvíli 
nesedne, nebude přemýšlet o sobě samém, nikdy 
skutečnou zbědovanost osobních komnat neodhalí. 
 

 
Postní doba dokáže vést člověka k samotnému 

jádru, až na „dno“ lidského nitra, aby v propadlišti 
sama sebe pocítil pevnou půdu pod nohama. 
(Zpracováno podle knihy Pavla Plíška Postní aleluja) 

 
www.vira.cz 

 

Příběh: Čtyři princové 
 

Čtyři princové jeli do světa na zkušenou. Každý z 
nich se chtěl naučit něčemu, co ještě nikdo na světě 
neumí. Řekli si: „Prozkoumejme celou zemi a 
pokusme se naučit se co nejvíc." 

Dohodli si místo, kde se po určitém čase sejdou, a 
pak se tito čtyři bratři vydali každý jiným směrem. Čas 
ubíhal. 

Za jeden rok, jeden měsíc a jeden den se čtyři bratři 
sešli na určeném místě. Každý byl zvědavý, co se ti 
ostatní naučili, a každý se chtěl pochlubit, jak sám 
dopadl. 

„Já jsem se ve světě naučil," pravil první 
nedočkavě, „z malinkého kousíčku kosti, když ho 
mám, vytvořit zbytek kostry a tu pokrýt masem." 

„Já zase umím," vpadl do toho druhý, „umím 
nechat porůst živočicha kůží a také srstí, pokud jsou 
kosti pokryty masem." 

Třetí se přidal: „Já umím vytvořit všechny části těla, 
když budu mít maso, kůži a srst." 

Čtvrtý to uzavřel: „A já umím vdechnout život tvoru, 
který je hotový se všemi údy, kůží, srstí." 

Bratři se tedy vydali do džungle, aby našli kousek 
kosti z nějakého tvora a mohli předvést své umění. 

Nebylo to nic těžkého. Po nějaké chvíli našli kost a 
sebrali ji. Nezajímalo je, z jakého živočicha ta kost 
pochází. Byli tak plni svého umění, že na nic jiného 
nemysleli. 

Jeden pokryl kost masem, druhý ji pokryl kůží a dal 
jí srst, třetí jí dal údy a čtvrtý vdechl život... lvu. 

Šelmě se zachvěla hustá hříva, otevřela doširoka 
svůj hrozný chřtán, objevily se ostré zuby a 
nemilosrdné čelisti a šelma se vrhla na své stvořitele. 
Zabila je všechny a spokojeně odkráčela do džungle. 

Člověk už dokázal, že má zvláštní tvořivou moc. 
Ale tato moc v sobě obsahuje také možnost 
sebezničení. V obrovských průmyslových komplexech 
může člověk vyrobit za jednu hodinu to, s čím se dříve 
plahočil celá léta. Ale zároveň porušuje ekologickou 
rovnováhu přírody, ničí vzduch, obtěžuje hlukem a 
znečišťuje životní prostředí. 
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Člověk jezdí autem, dívá se na televizi, rozhoduje 
se podle počítače, ale ztratil schopnost ovládat 
nástroje, které používá. Je obklopen materiálním 
pohodlím, ale neumí se ve světě zaměřit ke 
správnému cíli. Moc dobře si uvědomuje, že když se 
zmýlí na své cestě a nepůjde za pravým cílem, 
dovede ho to k sebezáhubě. Současně cítí, že uvedl 
do pohybu něco, co mu uniká. A jestliže se mu 
nepodaří to zvládnout, bude to jeho vina. 

Uzavřeme tuto úvahu čínským příslovím: „Člověka 
neopíjí víno. To člověk se opíjí vínem." 

 

Zdroj: Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero 

Sv. Josef 
 

 

Svatý Josef je vzorem vychovatele a tatínka, otce. 
Svěřuji tedy jeho ochraně všechny rodiče, kněze, kteří 
jsou otcové, a ty, kteří mají v církvi a společnosti 
poslání vychovávat. Zvláště dnes srdečně zdravím 
všechny tatínky! Všem vám blahopřeji. Vyprošuji vám 
milost být stále hodně nablízku svým dětem, nechávat 
je růst, ale zblízka. Oni potřebují vás, vaši přítomnost, 
vaši blízkost, vaši lásku. Buďte pro ně – jako svatý 
Josef - strážci jejich růstu, moudrosti a milosti. Strážci 
jejich pouti, vychovateli a jděte spolu s nimi. Zblízka 
budete dobrými vychovateli. Díky za všechno, co 
děláte pro svoje děti: děkuji. Kéž vám svatý Josef 
žehná a provází vás. Někteří z nás již o svoje tatínky 
přišli, odešli na věčnost, povolal je Pán. Můžeme se 
pomodlit za všechny tatínky na světě, za ty živé i 
zesnulé, a můžeme tak učinit společně. Každý si 
vzpomene na svého tatínka, ať už je na živu nebo již 
zemřel. A pomodleme se k velkému tatínkovi nás 
všech, Bohu Otci. Jeden Otčenáš za naše tatínky: 
Otče náš… 

                                                Sv. otec František 

 

Informace  
 

Sbírka 
 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka před kostelem na opravy v březnu bude 15. 3. 

 

Neděle 1. 3. 
 

Od 16.00 Duchovni obnova na začátek postu. Po 
adoraci bude možnost svatosti smíření. 

 

Postní almužna 
 

Ve svatopostním období mají křesťané obzvláště 
prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě 
samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých 
skutků. Finanční prostředky, které v postě ušetříme v 
důsledku odříkání, můžeme použít jako POSTNÍ 
ALMUŽNU. Ona je výrazem našeho odhodlání měnit 
sebe sama tím, že pomáháme druhým. V letošním 
roce navrhuji, abychom výtěžkem postní almužny 
společně podpořili chudé a potřebné v Africe. Postní 
almužnu na tento účel můžete dávat do pokladničky 
pro misie v našem kostele.  

 

Pobožnosti křížové cesty 
 

V postní době se budou v našich farnostech konat: 
 

 Horní Cerekev – v pátek od 17:00, v neděli od 
10:00 

 Rynárec – ve čtvrtek od 14.45 

 Veselá – ve středu od 17.30 
 

Adorace Nejsvětější svátosti oltářní 
 

6. 3. 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. 
 

Setkání ministrantů 
 

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

24 hodin pro Pána 
 

V době postní využijte, jak nás vyzývají obřady 
pokání, ke konání kajících bohoslužeb a modliteb. 
Vhodnou příležitostí je iniciativa „24 hodin pro Pána“, 
k níž nás ve svém poselství k postní době vyzývá 
papež František. Její termín pro celou církev je pátek 
13. 3. a sobota 14. 3. V Horní Cerekvi adorace začíná 
13. 3. v 17.00 a konči 21.00 v sobotu 14. 3. začíná v 
9.00 a konči v 17.00 Mši sv. 

 

Návštěva nemocných a starších farníků  
 

Návštěva nemocných a starších farníků se bude 
konat v sobotu 14. 3. Začátek návštěvy je od 10.00 h. 
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v 
sakristiích našich kostelů. 

 

Misijní klubko 
 

Misijní klubko se sejde v sobotu 14. 3. od 14.15 na 
faře v Horní Cerekvi. 

 

Osadní svátky 
 

Horní Cerekev - 17. 3. (úterý), 16.30 – 17.30 
adorace; 17.00 – růženec; 17.30 – Mše sv. 
 

Rynárec - 19. 3. (čtvrtek), 14.15 - 15:15 
adorace; 14.45 - křížová cesta; 15.15 – Mše sv. 
 

Veselá  - 24. 3. (úterý), 17.00 – 18.00 adorace; 
17.30 -  růženec; 18.00 – Mše sv.  
 

 

Setkání mládeže 
 

Uskuteční se v pátek 20. 3. Začínat se bude Mší 
svatou v 17.30 spojenou s adorací a poté bude 
následovat program na faře v Horní Cerekvi. 

 

Zpovídání v Pelhřimově 
 

Bude od neděle 22. 3. od 15.00 do 17.00, pondělí, 
úterý, středa 7.00 – 12.00; 13.00 – 18.00 
 
Poutní Mše sv. v Horní Cerekvi 
 

Bude se konat ve středu 25. 3. v kostele 
Zvěstování Páně od 17.30. Děkujeme Bohu za dar 
našeho kostela, za svatosti které tady přijímáme. 

 

Mše sv. v Horní Vsi 
 

Bude v sobotu 28. 3. od 16 hodin. 
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Postní zpovídání 
 

Pro všechny farnosti se uskuteční v neděli 29. 
března od 15.00 do 17.00 hod. v Horní Cerekvi. K 
dispozici budou cizí zpovědníci. 

 

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. 

 
Prosím čtěte také katolické noviny, které jsou 

vzadu kostela. 
 

 

Ohlédnutí – foto z narozenin 

 

 
 

 

Foto: Jan Mazanec 
 

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

Adršbach - Teplice n. Metují – Broumov – Hronov -
Kudowa Zdroj - Stolové hory – Vambeřice 
 

Pohraničím Náchodska, česko-polským pomezím 
Přibližná délka: 20km,  

Rozsáhlá skalní města Adršpašsko-teplických skal 
a Broumovských stěn plynule přecházející do skalních 
„měst“ Hejšoviny a Boru, rozkládajících se již na 
polské straně. Jejich dostupnost je dnes, díky 
turistickým hraničním přechodům, podstatně 
jednoduší nežli tomu bylo ještě v nedávné době. Celá 
trasa pěšího putování je však, jak pro svou délku, tak i 
pro celkové převýšení vhodná pro zdatnější turisty. 

Cesta začíná na nádraží ČD v Hronově, rodišti 
spisovatele Aloise Jiráska, odkud prochází městem po 
červené turistické značce ke kostelu Všech Svatých. 
Původně gotický kostel byl barokně přestavěn v letech 
1716-1717.  

Od kostela stoupá cesta stále po červené značce 
až k 519 metrů vysokému kopci Vrše, odkud 
pokračuje do vesnice Vysoká Srbská. Z Vysoké 
Srbské pokračuje přes osady Sedmákovice a Závrchy, 
kde se přibližuje státní hranici. Od hranice se odklání 
k severu a sestupuje do dnes převážně rekreační 
obce Machova s barokním kostelem sv. Václava, kde 
působil jako kaplan také spisovatel a překladatel 

Sigismund Bouška. V Machově, pod kostelem 
přechází cesta na modrou značku po které směřuje do 
další rekreační obce - Machovské Lhoty. Z 
Machovské Lhoty, stále proti proudu potoka, vede 
cesta ke státní hranici, kterou překračuje na 
turistickém hraničním přechodu do polského Kladska. 
Za přechodem odbočuje na zelenou turistickou 
značku - turistické značení v Polsku je prováděno 
stejným systémem jako v České republice - po které 
stoupá až k vrcholu (711 m n.m.) Pasterska Góra. Zde 
cesta odbočuje na modrou značku, po které stále 
stoupá až k úpatí 919 m vysokého pískovcového, 
skalního masivu Szceliniec - česky pojmenovaném 
Hejšovina. Ten je největším pískovcovým vrchem ve 
střední Evropy. Zde přechází opět na zelenou značku 
a za stálého stoupání, cestou s pěknými výhledy 
dochází do osady Karlów. Osadu známou jako 
turistické středisko již od 19. století, založil r. 1730 v 
Kladsku tehdy ještě náležejícímu k České koruně 
císař Karel VI. Z Karlówa stále po červené značce 
cesta stoupá až na plošinu stolové hory, do výše 
necelých 900 m n.m., která je na západním konci 
zakončena 852 metrů vysokým Borem na 
českopolské hranici. Trasa cesty prochází skalními 
městy Bledne Skaly až k Boru, kde se odklání zpět k 
851 metrů vysokému vrcholu Ptasia Góra, ze kterého 
sestupuje nejprve prudce a pak mírněji až do 
lázeňského a rekreačního střediska Kudowa Zdrój. 
Modře značená turistická cesta prochází celým 
městečkem a u kostela odbočuje vpravo na vedlejší, 
turisticky neznačenou silnici sledující potok Bystra, 
aby na se konci zástavby napojila na silniční hraniční 
přechod v Bělovsi. Za hranicemi po krátkém úseku, 
vedoucím po mezinárodní silnici odbočuje trasa cesty 
přes železniční trať na městskou ulici vedoucí 
rovnoběžně s tratí, po které dojdete k cíli cesty na 
nádraží ČD v Náchodě. 

 

Bludištěm broumovských stěn 
Přibližná délka: 10km, náročnost střední 

Mezi hlavní turistické magnety Broumovska patří 
jednak mistrná díla barokní architektury 
K.I.Dientzenhofera, stavěná z rozhodnutí 
broumovského benediktinského kláštera, a selské 
barokní usedlosti, čerpající z tvořivých podnětů 
barokní výstavby kláštera. Za druhé poutá pozornost 
návštěvníků neopakovatelné kouzlo pískovcových 
skalních míst. Tato skalní města však nejsou 
zastoupena jenom největším skalním areálem v 
Čechách - Teplicko-adršpašskými skalami, ale 
zajímavé skalní útvary nalezneme i v jejich sousedství 
- na Ostaši, Křížovém vrchu a zejména pak v 
Broumovských stěnách. 

Cesta začíná na autobusové zastávce Hony, ležící 
na úpatí Broumovských stěn. Odtud stoupá trasa 
cesty po žluté turistické značce nejprve zvolna a 
potom prudčeji na hřeben Broumovských stěn. 
Prochází pod skalním útvarem Kačenka na 688 m 
vysokou Strážnou horu, aby pokračovala dále po 
vrcholu hřebene kolem skalních útvarů Hokejka a Loď 
na 674 m vysokou Hvězdu. Vrch Hvězda, nejznámější 

http://adrspach.cz/turistika-vylety/ceskopolske-pohranici-nachod.html
http://adrspach.cz/turistika-vylety/broumovske-steny-bludiste.html
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turistický bod Broumovských stěn, vděčí za své 
pojmenování dřevěnému kříži s pozlacenou hvězdou, 
který od r. 1670 stával na hraně skalního bloku. Na 
jeho místě nechal postavit broumovský opat Zink, 
podle plánu K.I.Dientzenhofera, barokní kapli Panny 
Marie Sněžné, kterou vysvětil r. 1733. Kaple 
postavená na půdorysu pěticípé hvězdy o rozpětí 11 
m byla, po zrušení Josefem II., obnovena v letech 
1853-55. Současně byla v téže době, r. 1856, v jejím 
sousedství broumovským opatem Rotterem vystavěna 
turistická chata v alpském slohu. Z ochozu kaple na 
Hvězdě je krásný rozhled na celou broumovskou 
kotlinu s městem Broumovem uprostřed, orámovanou 
Jestřebími horami. Z Hvězdy pokračuje trasa cesty po 
Strážní stezce, značené červenou turistickou značkou, 
na svůj nejvyšší bod 702 m vysoký Supí koš, 
uzavírajícím horní konec Kovářovy rokle. Strážní 
stezka pokračuje dál kolem Pánovy věže k 650 m 
vysokému Ovčínu, kde trasa cesty opouští červeně 
značenou Strážní stezku a po žlutě značené 
Kamenné cestě opouští i hřeben Broumovských stěn, 
aby sestoupila k hornímu konci Suchého Dolu. Celý 
tento hřebenový úsek cesty, od Strážné hory po horní 
konec Suchého Dolu, prochází chráněným územím - 
Národní přírodní rezervací. Zeleně značená turistická 
stezka pak prochází celým Suchým Dolem, vesnicí 
založenou břevnovským klášterem již v polovině 13. 
století, ve které se dochovalo mnoho zajímavých 
roubených chalup. Ještě před příchodem do Police 
nad Metují stezka míjí Lurdskou kapli, mariánskou 
kapli postavenou r. 1884. Severně od Lurdské kaple 
byla od r. 1893 v zalesněném svahu Šolcova lesa 
postupně stavěna křížová cesta, růžencové schody, 
studánka a až nakonec v r. 1897 dřevěná kaple Panny 
Marie růžencové. Celý areál byl zřízen v místech 
údajných mariánských zjevení, která se stala, 
navzdory církevnímu zákazu a neuznání, cílem 
četných poutí. Z náměstí v Polici nad Metují, 
v sousedství kterého stojí někdejší benediktinský 
klášter, zrušený r. 1786 Josefem II., jehož klášterní, 
dnes děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je 
cenným dokladem ranně gotické architektury. Na 
nádraží ČD Police nad Metují vás odtud dovede 
červená turistická značka. 

 

Broumovský klášter 

Národní kulturní památka, broumovský klášter, byla 
založena benediktiny před rokem 1322 společně s 
proboštstvím na broumovském hradě. Broumovský 
výběžek byl již v té době více než sto let majetkem 
řádu benediktinů z Břevnova, který jim byl udělen 
českým králem Přemyslem Otakarem I. Roku 1348 byl 
Broumov povýšen na královské město a jeho význam 
dále vzrůstal. Po částečném poboření původního 
kláštera s kostelem v roce 1420 se začíná se stavbou 
nového komplexu. Výstavní podoby a jedinečné 
architektonické hodnoty a krásy získává definitivně 
celý klášterní komplex barokní přestavbou za opatů 
Tomáše Sartoria a Otmara Zinka od druhé poloviny 
17. století do poloviny 18. století. Největší podíl na 

radikální přestavbě měl Kilián Ignác Dientzenhofer, z 
dalších významných stavebníku doby jistě stojí za 
zmínku jeho otec Kryštof Dientzenhofer a Martin Allio. 
Celý klášterní komplex byl navržen a vystavěn 
převážně podle plánů K.I.Dientzenhofera v letech 
1726-1748. Jednotlivé části komplexu tvoří prelatura, 
bývalé gymnázium s dalšími přilehlými budovami, 
barokní most přes bývalý příkop vedoucí do klášterní 
zahrady a další hospodářské stavby. Z vnitřních 
prostor nemůžeme pominout refektář se štukami 
B.Spinettiho a nástropními malbami J.K.Kováře, 
klášterní knihovnu s nástropní freskou od 
F.A.Schefflera, nebo tzv. Kamenný sál. 

Posledním nedůstojným obdobím v historii 
broumovského kláštera bylo období komunistické 
diktatury v letech 1948-1989, kdy klášterní budovy 
chátraly a navíc došlo k nenahraditelnému poškození 
jedinečné klášterní knihovny. V posledních letech se 
dokončují nutné opravy a nyní opět můžeme 
obdivovat krásu architektury i genia loci 
benediktinského kláštera v původní podobě. 

Klášterní kostel svatého Vojtěcha 

Původně byl klášterní kostel gotický trojlodní s 
pětibokým presbytářem. Barokní přestavbou získal 
podobu jednolodní s trojicemi postranních kaplí s 
emporami a dalšími drobnými přístavbami. Kostel 
přiléhá severní stranou ke klášternímu komplexu. 
Klenba kostela je zaklenuta valenou klenbou s 
lunetami s bohatou figurální a ornamentální štukovou 
výzdobou bratří Soldatiů a freskami J.J.Steinfelse. K 
dalším skvostům patří oltářní obraz svatého Vojtěcha 
od V.V.Reinera, socha Madony od J.Brokoffa a 
mnoho dalších památek. 
Pozn. Empora je nadzemní a přístupná galerie, otevřená do hlavního 
prostoru lodi kostela. Luneta (z franc. lunette, zdrobnělina z lat. luna, 
Měsíc) je půlkruhová plocha stěny (tvar Měsíce ve čtvrti), nejčastěji pod 
valenou klenbou nad okny a dveřmi, případně malba na takové ploše. Jan 
Brokoff (také Johann Brokoff či Brokof, 1652 Spišská Sobota, Uhry – 
1718 Praha) byl barokní sochař a řezbář původem z německé luteránské 
rodiny žijící na Spiši, který hlavní část života žil a tvořil v Čechách. Je 
otcem sochařů Michala Jana Josefa Brokoffa a Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa. 

... pokračování příště ... 
J.F. 

Citát 
 
 

Dnes nejsou nešťastnými ti, kdo mají 
malomocenství nebo tuberkulózu, ale ti, které 
nemá nikdo rád, kteří nemají domov, kdo jsou 

odstrčeni od svých vlastních. Těm se musíme s 
největší láskou věnovat. 

Matka Tereza 
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