
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Průvod Boží-
ho Těla, kte-

rý se letos bude 
konat  v Rynár-
ci, je příležitostí 
ukázat naši víru 
veřejně.  Není 
to žádné „diva-
dlo“, které by-

chom dělali jen naoko, ale jde-
me s Nejsvětější svátostí žehnat 
svým domovům i všem svým 
spoluobčanům, kterým chceme 
také vyprosit dar víry. Děláme 
to samé, co dělali naši předkové 
- modlíme se za úrodu, za du-
chovní povolání i za náš národ. 
Máme šanci vyjít z našich koste-
lů a ukázat všem ostatním, že se 
za svou víru nestydíme.         Váš 
otec Jaroslaw 

Máte před se-
bou novou 

úpravu farního 
zpravodaje. Chci 
navázat na práci 
rodiny Vopálko-
vých, kterým dě-
kuji za dosavadní 

práci. Chci doplňovat dění z far-
nostmi událostmi z dicecéze a 
obcí i zajímavé úryvky z médií.  
Budu vděčný za Vaše příspěvky 
a připomínky. Můžete se zapojit 
hned do vymýšlení názvu zpra-
vodaje.                 Jan Mazanec

Ukažme víru veřejně

     V životě jsem už navštívila různá 
poutní místa za Pannou Marií. Letos 
se mi splnilo přání navštívit Pannu 
Marii v Čenstochové. Vždycky na 
těchto poutích mám za co děkovat 
a prosit. Tuto pouť po poutních mís-
tech v Polsku nám pan farář připra-
vil opravdu citlivě a skvěle. 
   Měli jsme čas nejen na společnou 
modlitbu, ale i na svoji soukromou 
modlitbu, na prohlídku kostelů atd. 
    Zavezl nás na opravdu krásná 
poutní místa v Čenstochové, měli 
jsme možnost se pomodlit u Panny 
Marie Piekarské, hlavní patronky ka-
tovické arcidiecéze. Pouť byla dopl-
něna posezením s farníky, kteří pro 
nás měli připravené pohoštění a vel-

mi srdečně nás přivítali. 
   Nakonec jsme také zajeli do farnosti 
v rodném městě našeho pana faráře, 
ve Wodzisławu Slezském.
   Tam jsme se zúčastnili slavnostního 
prvního přĳímání v kostele svatého 
Herberta. Po mši svaté v nádherném 
kostele, kde bylo 900 lidí, jsme měli 
posezení a besedu s kněžími na faře 
u kávy. Bylo to velmi milé a srdečné. 
   Domů jsme se vraceli posílení a ve 
velmi dobré náladě a těšíme se na 
setkání, kde si všechno znovu připo-
meneme u fotek. 
  Pane faráři, díky za nádherný záži-
tek. Za účastníky květnové pouti do  
Čenstochové 

Jaroslava Novotná, Rynárec

Navštívili jsme největší poutní místo Polska
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 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka před kostelem v červnu bude na opravy 
21. 6. a na Národní eucharistický kongres 7. 6.
 * růženec 
Od června nebude v pondělí a ve čtvrtek v Horní 
Cerekvi růženec.
 * Boží Tělo 
Důležitou událostí bude Boží Tělo, které se bude 
konat pro všechny farnosti v Rynárci 7. 6. v 10.30 
hodin. Letos, kdy máme Eucharistický kongres, 
čeští biskupové nařídili konání slavnostních prů-
vodů. V loni jsme Boží Tělo slavili ve Veselé, letos 
v Rynárci a příští rok v Horní Cerekvi. Mše svaté 
v ostatních farnostech budou stejně jako vždy. 
 * biskupské svěcení

V sobotu 13. 6. přĳme svěcení nově jme-
novaný českobudějovický biskup Vlas-
timil Kročil, který dosud působil jako 
farář ve Veselí nad Lužnicí. Svěcení se 
koná v 9.30 v katedrále. Na tuto udá-

lost, kdy nový biskup prosí o modlitbu za diecézi 
i za sebe, vypravíme autobus. Z Horní Cerekve 
odjede v 6.30 hodin, z Veselé v 6.40 a z Rynárce 
v 6.50 hodin. Prosím, přihlaste se v sakristiích. 
Vrátíme se kolem 17 h. Cena 250 Kč.
 * změna mší svatých: 
Moje první farnost v Brzezinach Slezských slaví v 
neděli 14. 6. sto let a já jsem pozván. Proto budou 
nedělní mše takto: sobota 13. 6.: Horní Cerekev 
18.00,  Veselá – 19.30; neděle 14. 6.: Rynárec 7.30 
 * chystané opravy - Veselá
Letos a příští rok by se v kostele ve Veselé měla 
měnit okna (v sakristii už jsou nová) a plánuje se 
také restaurování hlavního oltáře.       P. Jaroslaw

Aktuality z našich farností 

Pravidelné nedělní mše sv. se konají: v Rynárci v 
7.30 h, ve Veselé v 9 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 
h. Mše s nedělní platností je v sobotu v Horní Ce-
rekvi v 18.30 h.

PÁ 5. června     Adorace Nejsv. svátosti  kostel Horní Cerekev   17.30 hodin 

Červen z pohledu liturgie

SO 6. června     Farní fotbalový turnaj  hřiště u nádraží Horní Cerekev  8.30 hodin 
NE 7. června     Boží Tělo pro všechny farnosti Rynárec     mše začíná v 10.30 hodin 
NE 7. června     setkání poutníků do Čenstochové fara Horní Cerekev    15.00 hodin 
SO 13. června    zájezd na biskupské svěcení Č. Budějovice - odjezdy: 6.30(RY), 6.40(VE),6.50 (HC)
SO 20. června   návštěva nemocných   všechny farnosti  od 10 hodin 
SO 20. června    mše sv. v Nové Bukové  Nová Buková    17.00 hodin 
SO 27. června    mše sv. v Horní Vsi   Horní Ves    17.00 hodin 
26.-27. června    pouť v Horní Cerekvi: SO - 18.30 mše hřbitov, NE - 10.30 mše hřbitov, 15 požehnání hřb.

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

1.6. sv. Justin
2.6. sv. Marcelin a Petr
3.6. sv. Karel Lwanga a 
druhové
4.6. sv. František Carac-
ciolo
5.6. sv. Bonifác
6.6. sv. Norbert
7.6. 10. neděle v mezi-
dobí, sv. Robert
8.6. sv. Medard
9.6. sv. Efrém Syrský
10.6. sv. Maxim
11.6. sv. Barnabáš
12.6. sv. Jan z Fakunda
13.6. sv. Antonín z Pa-
dovy
14.6. 11. neděle v mezi-
dobí, sv. Anastáz
15.6. sv. Vít
16.6. sv. Benon (Zbyněk)
17.6. sv. Řehoř Barbarigo

18.6. sv. Marina
19.6. sv. Jan Nepomuk 
Neumann, sv. Romuald
20.6. sv. Silverius
21.6. 12 . neděle v mezi-
dobí, sv. Alois Gonzaga
22.6. sv. Jan Fisher a 
Tomáš More
23.6. sv. Josef Cafasso
24.6. Slavnost Narození 
sv. Jana Křtitele
25.6. sv. Vilém, ct. Ivan
26.6. sv. Jan a Pavel
27.6. sv. Cyril Alexan-
drijský
28.6. 13. neděle v mezi-
dobí, sv. Irenej (Lubo-
mír)
29.6. slavnost sv. Petra a 
Pavla
30.6. sv. prvomučedníci 
římští

Společenská kronika - květen
pohřby v kostelích:
4. 5. Jaroslav Semorád – Rynárec 
22. 5. Věra Kučerová – Rynárec
28. 5.  Hana Doležalová – Horní Cerekev

   Velké poděkování si zaslouží paní Václava Kubů z 
Těšenova, která se se svou rodinou několik let obětavě 
starala o paní Hanu Doležalovou, i když s ní nebyla 
v příbuzenském poměru. Paní Kubů umožnila neteři 
našeho dlouholetého duchovního správce Mons. ThDr. 
Jaroslava Kadlece důstojné prožití závěru života. 
           Jana Mazancová
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* Klokoty, 6.6., 16 h. 
Obláti z Klokot zvou na první červ-
novou sobotu s P. Petrem Plášilem z 
Bechyně. V 16.00 Klokotské zpívané 
hodinky, poté růženec a mše svatá

* Lomec, 6.6., 17 h.
Červnová pouť s Mons. Janem Baxantem, bisku-
pem litoměřickým. 

* Ktiš, 13.6., 15 h.
Oslavy 20 let Diecézního centra života mládeže. 
15:00  Teátr Víti Marčíka, Robinson Crusoe (za 
farou pod starou školou)
16:30  Bohoslužba na poděkování 
Něco pro každého: kopaná, prohlídka domu, 
návštěva muzea, posezení při hudbě do večera.

* Křemešnické léto - začíná 3. 7.
Matice Křemešnická pořádá další ročník před-
nášek, koncertů a mší na Křemešníku. Akce za-
číná 3. 7. v 18 hodin přednáškou Maxe Kašparů. 

Fotografiemi se vracíme k pouti našich farníků do Čenstochové

Události a pozvánky z naší diecéze Odvážlivci šli na Křemešník pěšky

   Řada lidí z našich farností se 
i letos účastnila pouti k Nej-
světější Trojici na Křemešníku. 
Hlavní mši sloužil českobudě-
jovický biskup Pavel Posád. 
   Jeho kázání mělo jiskru i špet-
ku humoru, povzbudil přítom-
né k tomu, aby se nebáli pro-

jevovat 
víru, že 
„ v ě ř i t 
je nor-
mální“. Už v sobotu se 
na Křemešník vydali pěší 
poutníci z Horní Cerekve 
(viz jejich fotky u studánky 
a u vchodu do kostela), kteří 
překonali nástrahy poča-
sí. V neděli ráno se pěšky 
k cíli vydala ještě skupin-
ka žen, která udržela vel-
mi svižné tempo 6 km/h.

Vlevo nahoře vnitřek kaple v 
Brzezinach Slezských, kde je 
95 ostatků svatých - je mezi 
nimi i papež Jan Pavel II., 
otec Pio a další. Vlevo dole 
zázračný obraz v Piekarech 
Slezských. Vpravo nahoře 
první sv. přijímání ve farnos-
ti sv. Herberta ve Wodzisła-
wu Slezském, odkud pochází 
P. Jaroslaw - účastnilo se ho 
80 dětí. Vpravo dole náš pan 
farář s farářem v Brzezinach 
Slezských, otcem Henrykem. 
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V Horní Cerekvi se dokončuje oprava 
přístavby ZŠ, která završuje zásadní 
velkou rekonstrukci školy. Vylepšuje 
se parkoviště U Suchánků. O víkendu 
27.-28. 6. bude pouť (v Hříběcí je pou-

ťový fotbal už v sobotu 20. 6.). Počasí už umož-
nilo zahájit koupací sezónu v lomu. 

V Rynárci otevřeli 30. května Hobí-
kovu cyklotrasu a 13. června pořádají 
1. veřejnou brigádu – podle starosty 
Jana Pikla je cílem probudit sounále-

žitost lidí se svou obcí. Plánovaná nová budo-
va školky se zatím odkládá, čeká se na dotace, 
měla by se stavět příští rok.

Ve Veselé byla v budově bývalé ško-
ly zřízena turistická ubytovna (16 lů-
žek). V sobotu 6. června se u rybníka 
Jandovce konají rybářské závody a 

20. června na hřišti startuje Velká noční hra.

Co se děje v obcích našich farností

K prvnímu svatému přĳímání v Rynárci šlo pět nových dětí

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Rynárec a Vese-
lá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická farnost 
H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem Zyg-
muntem. Náklad: 170 ks, výroba jednoho čísla stojí 
6 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. Redak-
tor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@centrum.
cz. Uzávěrka příštího čísla: 24. června. 

VENDULA MARŠÍKOVÁ, VIKTORIE KOLÁŘOVÁ, FILIP CICHRA, DAVID KLUBAL a TOMÁŠ SMRČKA. To jsou jména dětí, 
kteří 17. května šly v Rynárci poprvé k svatému přijímání. Připravovala je katechetka Hana Pechová. Na snímku vpravo děti s rodiči. 

Bohaté občerstvení, oheň, soutěže i sportovní vyžití čekalo na 
všechny, kteří v neděli 31. května zavítali na Táborák pro rodiny. 
Farská zahrada v Horní Cerekvi byla svědkem fotbalového zápa-
su, který skončil 4:1 a na vítěze čekal meloun. Děvčata připravila 
soutěže pro nejmenší se sladkými odměnami a nakonec se podaři-
lo i rozdělat oheň, na kterém si příchozí opekli špekáčky. Poděko-
vání patří všem organizátorům a za nové dresy také sponzorovi p. 
Lukáši Kratochvílovi, řediteli firmy IBK v Horní Cerekvi. 

Táboráku na faře přálo počasí
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