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Farní zpravodaj 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá | V. ročník / 53. číslo, datum vydání: 3. 5. 2015 

 
Úvodní slovo 
 

 

Květnové dny jsou mariánské svátky, které jsou 
svátkem a oslavou pravé pokory a poslušnosti. Bůh 
vyvolil za matku svého Syna dívku, která v očích světa 
nic naznamenala, která nepatřila k nějaké majetné a 
vyšší společenské třídě. Vyvolil za matku svého Syna 
dívku, která byla ochotná plnit Boţí vůli do všech 
důsledků, i za cenu nejvyšší oběti. Slova Panny Marie: 
„Jsem Boţí sluţebnice, ať se mi stane, jak jsi řekl,“ 
slova, která Panna Marie pronesla z lásky k Bohu a z 
lásky k lidstvu, to byla slova opravdové křesťanské 
pokory a poslušnosti. O Panně Marii se dá plným 
právem říci, ţe patřila k těm, o nichţ Pán Jeţíš 
prohlásil: „Kdo je z Boha, slyší Boţí slovo! 
Blahoslavený, kdo slyší Boţí slovo a zachovává je.“ O 
Panně Marii také víme, ţe nerozuměla všemu, co 
slyšela od svého Syna. Ale to nebylo pro ni důvodem, 
aby o Boţích slovech pochybovala, aby jim 
odporovala, aby je neplnila. Písmo o Panně Marii říká: 
„Zachovávala všechna ta slova ve svém srdci.“ 
Zachovávala je v srdci, přemýšlela o nich, prosila 
Boha za osvícení a radu, co má dělat, důvěřovala 
Bohu, ţe to všechno myslí dobře. A o to dnes prosme 
Pannu Marii. I o pochopení pravdy, ţe pravá 
mariánská úcta spočívá v následování ctností naší 
nebeské Matky, především v následování její pokorné 
poslušnosti. 

P. ThLic. Jarosław ZYGMUNT 

Dopis od národního ředitele PMD 
 

Milé děti, 
zdravím Vás a děkuji, ţe v 

Misijním klubku aktivně pomáháte 
chudým dětem i jiným potřebným na 
celém světě. Potvrzuji, ţe jsme od 
Vás od května do prosince 2014 
přijali dar/y: 21 281,00 Kč. 

 

V loňském roce se Vaše finanční dary dostaly do 
Zambie, Ugandy, Keni, Bangladéše, Guyany, Papuy-
Nové Guineje, na Srí Lanku, Jamajku, na Filipíny a to 
více neţ 63 tisícům sirotků, nemocných, hladových či 
jinak strádajících dětí. Např. v Ugandě jste přispěly k 
záchraně ţivota obětem únosů a nemoci AIDS, 
podílely se na zajištění nádrţe na vodu, na stavbě 
mateřské školky a školních tříd, lékařské péči, chodu 
dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. V 
Keni jste pomohly centru, které se stará o zneuţívané 
děti. Svým zapojením se do Misijního štrúdlování jste 
zajistily výţivu a zdravotní péči dětem v Zambii a na 
Srí Lance. 

Velmi Vám za Vaši uţitečnou práci pro druhé děkuji 
a vyprošuji Boţí poţehnání. 

P. Jiří Šlégr, Národní kancelář PMD 

 

Medailka pod polštářem 
 

 

Bůh sám si nás někdy hledá. Vyrostla jsem v 
rodině, kde nebylo zvykem se ráno a večer modlit. 
Otec byl nevěřící, maminka sice v neděli chodila na 
mši svatou, ale to bylo asi tak všechno. Také 
náboţenství nám nic moc neříkalo, protoţe nás 
Pánem Bohem jen strašili. Pravda ale je, ţe v nás 
zůstalo desatero, jenomţe zase jako hrozba. Mé 
manţelství sice mělo počátek v kostele, ovšem s 
manţelem nevěřícím, snad právě tehdy mi chyběla 
víra. Sice jsem věřila, ale nedovedla se správně 
modlit, tedy tak, aby mne Pán Bůh slyšel. 

Zvrat nastal v době, kdy jsem se po těţkém 
kolapsu ocitla v nemocnici. Můj stav byl váţný, byla 
jsem pět dnů v bezvědomí. V těchto dnech byla v této 
nemocnici hospitalizovaná řádová sestra. Ta mi dala 
pod polštář malou zázračnou medailku a dlouho se 
nade mnou vroucně modlila za mé uzdravení (bylo mi 
teprve čtyřicet let). Díky jejím modlitbám jsem se 
pomalu probouzela k ţivotu. Nemohla jsem mluvit, na 
nic si nemohla vzpomenout, ale můj stav se lepšil. 
Tehdy mi tato sestřička, která viděla, ţe mám na krku 
kříţek, dala maličkou ţlutou medailku a já ji od té doby 
stále nosím. 

Díky oné sestřičce a medailce jsem nalezla víru a 
pomalu se dostávala do hloubky. Dozajista při mně 
tehdy stála Panna Maria, kterou jsem od útlého mládí 
snad nějak dětsky milovala. Dodnes má její socha v 
mém bytě čestné místo. Ona mi pomohla najít pravou 
cestu ke svému Synu. Díky, Matičko Boţí. 

Zdroj: Pod ochranu tvou...- Malé příběhy o naději 

 

 

Informace  
 
 

Sbírky 
 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
SBÍRKA před kostelem na opravy v květnu bude 
17.05; na potřeby diecéze 24.5. a na Národní 
Eucharistický kongres 7.6.    
 

Májové pobožnosti 
 

Květen je měsícem, se kterým jsou spojeny 
MÁJOVÉ POBOŢNOSTI. Generálně poboţnosti k 
poctě Panny Marie budou vţdy po mši sv.    
 

Setkání bývalých ministrantů 
 

V sobotu 2. 5. v 18.30 zveme všechny bývalé 
ministranty i ministranty na Mši sv. a potom na setkání 
na faře v Horní Cerekvi. Budeme mít čas vzpomínat 
na naší ministrantskou sluţbu. 
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Pouť do Polska 
 

8. - 10. 5. 2015 pouť: Jasná Hora – Čenstochová. 
Mše sv. v Horní Cerekvi  9. 5. - 18.30, ve Veselé 9. 5. 
– 19.30, v Rynárci 10. 5. – 7.30. 

 

Vikariátní dětská pouť 
 

Váţení rodiče, zveme vás i vaše děti k účasti na 

Vikariátní dětské pouti, která se letos uskuteční v 

sobotu  23. května 2015 v Kamenici nad Lipou a má 

téma: Chléb jako znamení společenství. Začínáme 

v 9.30 mší svatou v kostele v Kamenici n. L. a 

zakončíme kolem 15.30 h. Podrobnější program pouti 

naleznete na plakátu ve vašem kostele nebo na www 

stránkách: http://www.kc.bcb.cz/Vikariaty/Pelhrimov. Na 

letošní pouť nebude vypravován autobus. ZVEME 

K ÚČASTI NA POUTI CELÉ RODINY A DOUFÁME, 

ŢE SE MŮŢETE DOPRAVIT AUTEM, POPŘ. SE 

MEZI SEBOU DOMLUVÍTE A SVEZETE SE 

SPOLEČNĚ (parkování je moţné u kostela, u 

školy, na náměstí, ...).      Katecheté pelhřimovského vikariátu 
 

Pěší pouť na Křemešník 
 

 
 

Na Slavnost Nejsvětější Trojice se jako kaţdoročně 
na Křemešníku uskuteční tradiční pouť, a proto 
pojďme putovat den před touto slavností na toto 
poutní místo pěšky a odloţme tam své bolesti, starosti 
a trápení. 

Vyjdeme v sobotu 30. 5. ve 12 hodin od kostela z 
Horní Cerekve, mše svatá na Křemešníku je v 17 
hodin, návrat domů si zajistí a domluví kaţdý sám 
(pěšky, auto). 

Mše sv. v Horní Cerekvi bude v sobotu 30. 5. 2015 
v 9.00 a ve Veselé v 19.00. V neděli 31. 5. 2015 Mše 
sv. v Horní Cerekvi bude ve 14.00h. 

Naplánoval jsem svůj čas a letos chci jít s Vámi. 
Prosím abyste si všimli toho pozvání a taky pokud je 
to možné putovali s námi. Je to nejlepší způsob 
poděkováni Bohu za všechno, co v našem životě 
máme.  P. Jarosław 

 

Farní táborák 
 

Při příleţitosti mezinárodního dne 
dětí se 31. 5. od 15:00 hodin 
uskuteční na farní zahradě v Horní 
Cerekvi táborák nejen pro děti, ale 
pro všechny farníky. S sebou si 
stačí přinést něco na opékání a dobrou náladu.   

 

Misijní klubko 
 

Misijní klubko se v květnu bude účastnit dětské 
vikariátní pouti v Kamenici nad Lipou (23. 5.) a 
Farního táboráku 31. 5. 
 

Fotbalový turnaj 
 

Zveme celé rodiny na fotbalový turnaj, který se 
bude konat 6. 6. 2015 od 9.00 na velkém fotbalovém 
hřišti u nádraţí v Horní Cerekvi.   
 

Slavnost Božího Těla 
 

Důleţitou událostí v našich farnostech bude Boţí 
Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti 
v Rynárci 7. 6. 2015. V roce, kdy máme Eucharistický 
Kongres, Česká Biskupská Konference nařídila 
udělání slavnostního Průvodu. V Rynárci v 10.30 bude 
Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na 
Slavení Boţího Těla, protoţe ne jenom vyznáváme 
svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme 
Boha o poţehnání v prostředí, ve kterém ţijeme a 
pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení 
Eucharistie v průvodu v Rynárci. V loni jsme Boţí Tělo 
slavili ve Veselé, letos v Rynárci a příští rok v Horní 
Cerekvi. Mše sv. toho dne: Horní Cerekev 7.30, 
Veselá 9.00.  

 

Biskupské svěcení 
 

V sobotu 13. 6. 2015 budeme mít v Českých 
Budějovicích Biskupské svěcení. Máme objednaný 
autobus na tuto důleţitou chvíli diecéze – kdo se bude 
chtít zúčastnit, prosím, přihlašte se v sákristiích našich 
kostelů. 
 

Nabídka pro rodinnou dovolenou 
 

Přijeďte se zrekreovat do Fryštáku! Nabízíme 
prázdninové pobyty pro rodiny. Bydlení ve 4-
lůţkových pokojích se sociálním zařízením s plnou 
nebo polopenzí. V domě máme k dispozici kapli, 
hernu (pingpongový stůl, kalčo, kulečník), hřiště s 
umělým povrchem, ohniště, dětské hřiště a 
horolezeckou stěnu. Blízko jsou poutní místa sv. 
Hostýn, Štípa, Provodov. 

Přihlašujte se na e-mailové adrese 
vladimirkopriva@disfrystak.cz. Dovolená začíná v 
neděli večeří v 18 hodin a končí se opět v neděli 
obědem. Nebo jinak po domluvě. Dítě do 3 let 
zdarma, dítě do 12 let 230Kč na 1 den, studenti, 
mateřská, nezaměstnaní a důchodci  345Kč na 1 den, 
pracující 410Kč na 1 den. Cena se vypočítá podle 
počtů členů rodiny a dnů. Cena je s plnou penzí. 
Nabízené termíny: 12. 7. (ne) – 19. 7. 2015 (ne), 2. 8. 
(ne) –  9. 8. 2015 (ne). 

Doporučuje Leona Smrčková 
 

 

Prosba 
 

Prosím všechny, kdo by mohl věnovat květiny 
nebo okrasnou zeleň na květinovou výzdobu 
kostela v Horní Cerekvi. Květiny můţete přinést v 
pátek navečer nebo v sobotu do 8 hodin. 

Děkuji L. Vopálková 

http://www.kc.bcb.cz/Vikariaty/Pelhrimov
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Přehled událostí: 
 

datum čas akce místo 

So 2. 5. 2015 18.30 Setkáni bývalých ministrantů i ministrantů kostel a fara H. Cerekev 

8. -10. 5. 2015  Pouť: Jasná Hora – Čenstochová Polsko 

So 16 .5. 2015 od 10.00 Návštěva nemocných H. Cerekev, Veselá, Rynárec 

So 16. 5. 2015 17.00 Mše sv. v Horní Vsi Horní Ves 

Ne 17. 5. 2015 7.30 První svaté přijímání při Mši svaté kostel Rynárec 

So  23. 5. 2015 9.30 Vikariátní dětská pouť Kamenice nad Lipou 

So  23. 5. 2015 17.00 Mše sv. v Nové Bukové Nová Buková 

So 30. 5. 2015 12.00 Pěší pout na Křemešník - Mše sv. v 17.00 H. Cerekev - Křemešník 

Ne 31. 5. 2015 10.30 Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť na Křemešníku Křemešník 

Ne 31. 5. 2015 15.00 Táborák pro rodiny  H. Cerekev 

So 6. 6. 2015 9.00 Farní fotbalový turnaj hřiště H. Cerekev 

Ne 7. 6. 2015 10.30 Boţí Tělo – pro všechny farnosti  kostel Rynárec  

So 13. 6. 2015 10.00 Biskupské svěcení (autobus - přihlášky P. Jarek) České Budějovice 

So 20. 6. 2015 od 10.00 Návštěva nemocných H. Cerekev, Veselá, Rynárec 

So 20. 6. 2015 17.00 Mše sv. v Nové Bukové Nová Buková 

So 27. 6. 2015 17.00 Mše sv. v Horní Vsi Horní Ves 

Ne 28. 6. 2015 10.30 Pouť v Horní Cerekvi kostel H. Cerekev na hřbitově 

Ne 28. 6. 2015 15.00 Poţehnáni  kostel H. Cerekev na hřbitově 

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

 

Hvězda - Kaple Panny Marie Sněţné  
 

Barokní kaple Panny Marie Sněţné na vrchu 
Hvězda v Broumovských stěnách nedaleko obce 
Hlavňov byla postavena v letech 1732-1733 podle 
návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kaple je 
centrálního půdorysu pěticípé hvězdy členěné na 
vnějšku lizénami, vnitřek kaple je kruhového půdorysu 
s půlkruhovými výklenky v jednotlivých cípech 
pětiboké hvězdy. Střecha kaple je kupolovitá s 
lucernou, vnitřek je zaklenut kupolí. Kaple je přístupná 
kamenným mostkem a několika kamennými 
schodišťovými stupni před pravoúhlým vstupním 
portálem. Kapli lemuje kamenný ochoz, který je nabízí 
jedinečné výhledy na celou Broumovskou kotlinu a 
Javoří hory. 

 

     Výstup na vrchol Hvězdy s převýšením cca 300 
metrů můţeme začít např. na červené nebo modré 
turistické značce z obce Hlavňov nebo z druhé strany 
po červené značce z obce Křinice. Jinou moţností 
mohou být výstupy po ţluté a modré turistické značce 
z obcí Pěkov nebo Hony. 

Na vrcholu Hvězdy ve výšce 674 metrů můţeme 
navštívit turistickou chatu postavenou opatem 
J.N.Rotterem roku 1856 v alpském slohu. Turistická 
chata se svým nezaměnitelným interiérem je v 
provozu po celý rok. 

Police nad Metují 

Police nad Metují byla zaloţena počátkem 13. 
století a roku 1213 byla darována břevnovským 
benediktinům českým králem Přemyslem Otakarem I. 
Roku 1253 byla Police nad Metují povýšena z osady 
na město. Jednalo se o kolonizační centrum. Jako 
mnohé z měst z období panování Přemysla Otakara I. 
i Police nad Metují se můţe pyšnit čtvercovým 
náměstím, ze kterého hlavní ulice vybíhají z rohů 
náměstí. 

 

Radnice 
 

     Dnešní podobu radnice určuje barokní přestavba z 
roku 1718 za účasti K.I.Dientzenhofera. Klášterní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Byl zaloţen v letech 1253-1278 jako trojlodní bazilika, 
uprostřed fasády raně gotický lomený portál s 
hlubokým ostěním, západní průčelí bylo barokně 
upraveno v roce 1723. 
 

http://adrspach.cz/priroda/broumovske-steny.html
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Zdoňov 
 

Zdejší kostel Nejsvětější Trojice býval původně 
gotický a je doloţený k roku 1384. Dnešní renesanční 
podoba kostela je z období kolem roku 1600 a 
stavitelem byl nejspíše Carlo Valmadi, autor několika 
zajímavých renesančních kostelů v podhůří Krkonoš, 
např. v Dolní Olešnici. Pro většinu těchto jeho kostelů 
je typická podstřešní lunetová římsa a ne jinak je tomu 
u kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově. Který je 
jednolodní s bosovanými nároţími a hranolovou věţí 
před západním průčelím. Loď kostela a presbytář jsou 
zaklenuty valenou klenbou. Z mobiliáře stojí jistě za 
zmínku kamenná renesanční kazatelna. 
     V obci jsou dále k vidění zděné domy 
broumovského typu, barokní fara, kamenný pranýř, 
smírčí kříţ a několik drobných sakrálních plastik. Na 
nedalekém vršku naleznete zříceniny kostela Panny 
Marie, ze kterého zbylo pouze rozpadající se 
obvodové zdivo. 

Zdoňov můţeme navštívit cestou z Dolního 
Adršpachu od parkoviště u hotelu Lesní zátiší, odkud 
se můţeme vydat po ţluté turistické značce v délce 
3,5 km kolem Kříţového vrchu. V polovině cesty 
můţeme odbočit a neznačenou cestou vystoupat na 
"Kopeček" se zříceninou kostela Panny Marie. 

Broumovské vesnické kostely 

V souvislosti s kulturním působením broumovského 
kláštera postupně docházelo k úpravám, přístavbám 
nebo novostavbám kostelů ve vesnicích v nedalekém 
okolí kláštera. Protoţe většina stavebních nákladů 
nebyla hrazena broumovským klášterem, nedosahují 
tyto kostely významu svým zaklenutím (většina 
kostelů není sklenutá, jen zastropená dřevěnými 
konstrukcemi) ale rozmanitostí a variantností svých 
půdorysů. Největší půdorysní sloţitosti bylo dosaţeno 
při stavbě kostela v Boţanově. Stavby a přístavby 
všech kostelů proběhly v letech 1723-1738 a mezi 
staviteli je nejvíce zastoupen Kilián Ignác 
Dientzenhofer (5 kostelů), jeho otec Kryštof 
Dientzenhofer (3 kostely) a mimo skupinu 
"dientzenhoferovských vesnických kostelů" stojící 
Martin Allio s kostelem v Martínkovicích. 

Bezděkov nad Metují 
Barokní kostel svatého Prokopa postavený v letech 
1724-1727 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 
Kostel je centrální, osmiboký a se dvěma věţemi v 
průčelí.  

Boţanov 
Barokní kostel svaté Maří Magdalény postavený v 
letech 1733-1738 podle plánů Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. 
Kostel je postavený na kruhovém půdorysu s 
elipsovitou vstupní částí. V ose půdorysu kostela je 
vetknuta věţ. 

Heřmánkovice 

Barokní kostel Všech svatých postavený v roce 1723 
podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 
Kostel je postavený na půdorysu protáhlého 

osmiúhelníku se stěnami vně konkávně zvlněnými. V 
ose presbytáře kostela je věţ. 

Martínkovice 
Barokní kostel svatého Jiří a Martina postavený v 
letech 1692-1698 Martinem Alliem. 

Otovice 
Barokní kostel svaté Barbory postavený v letech 
1720-1726 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. 
Kostel má centrální dispozici na půdorysu podélné 
elipsy s připojeným věncem kaplí. 

Ruprechtice 

Barokní kostel svatého Jakuba Většího postavený v 
roce 1721 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. 

Šonov 

Barokní kostel svaté Markéty postavený v letech 
1727-1730 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 

Vernéřovice 

Barokní kostel Nejsvětější Trojice a svatého Michala 
postavený v roce 1719 podle plánů Kryštofa 
Dientzenhofera. 

Viţňov 

Barokní kostel svaté Anny postavený v letech 1725-
1727 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 
Pozn. Více k památkám a jejich stavitelům můžete nalézt v publikacích:  
Poche, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech I.-IV. Praha : Academia, 
1977-1982. Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha : 
Vyšehrad, 1986. 

Kříţ smíření na Bukové hoře 

Kříţ smíření byl na Bukové hoře vysvěcen 15. září 
2002 na památku události z 30. června 1945, kdy zde 
bylo zastřeleno 23 lidí. A není jen připomínkou 23 
obětí z června roku 1945, ale všech obětí na 
Broumovsku. Kříţ smíření je přístupný po ţluté 
turistické značce vycházející ze Zdoňova na Bukovou 
horu (638 m). Ze ţluté turistické značky ke Kříţi 
smíření odbočuje zelená turistická značka, která vede 
do malého lesního lomu, na místo tragédie, kterou 
upomínají chodník ve tvaru kříţe a kruhová stéla. 
Cestu ke Kříţi smíření lemuje 23 nahrubo otesaných 
kamenů symbolizujících jednotlivé oběti. V místě 
vztyčení monumentu je pěkný výhled do kraje.  

 

… pokračování příště … 
J.F. 
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