
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Milí farníci! 
Chci Vám 

hned na začát-
ku poděkovat 
za všechny akce, 
kterých jste se v 
poslední době 
zúčastnili. Dě-

kuji Vám i za Vaši obětavost 
a práci pro farnost.   Konalo 
se hodně nejen duchovních, 
ale také sportovních či rodin-
ných zážitků. Zvlášť Boží Tělo 
v Rynárci pro mě bylo radost-
ným setkáním s Ježíšem, ale 
také s Vámi, farníky, v prostře-
dí Vašich domovů v Rynárci. 
   Teď začínáme letní prázdni-
ny. Přeji Vám tedy, abyste dobře 
využili tento čas jako čas odpo-
činku a čas pro rodinu. Ať Vám 
Pán Bůh žehná na každou chví-
li prázdnin a dovolených.            
            Váš otec Jaroslaw 

Požehnaný čas léta

Modlitba před průvodem: 
   „Pane Ježíši, průvodem naší obcí 
chceme veřejně vyznat naši víru ve 
tvou přítomnost mezi námi pod způ-
sobou chleba a vína. Chceme se také 
modlit. Nejen za nás, kteří v tebe vě-
říme, ale i za ty, kteří v tebe nevěří, 
nebo ty kteří víru v tebe ztratili. 
   Budeme procházet kolem našich 

příbytků, abychom si ve tvé přítom-
nosti vyprosili požehnání pro naše 
rodiny, obec i kraj a ochranu a pomoc 
pro náš každodenní život.
   Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a 
víno, proměněné ve tvé Tělo a Krev. 
Dej, ať jsme ve světě živými sva-
tostánky, abys skrze nás mohl pře-
tvářet ostatní kolem nás.“ 

V Rynárci se konal průvod Božího Těla

prázdniny 2015

Více snímků na str. 3

Svěcení nového biskupa Vlastimila Kročila se účastnili i naši farníci
Po 25 letech zažila naše diecéze 13. 6. svěcení nového 
biskupa. Otec biskup Vlastimil poděkoval všem, kdo ho 
doprovázeli na cestě k jeho službě, a také nemocným. Za-
svěceným lidem řekl: „Křížek před jménem biskupa se 
odvozuje od řeckého slova „pokorný“. Chci toto znamení 
mít pevně vtisknuté v srdci. Přál bych si, abyste byli ke 
mně upřímní, abyste se nebáli říkat mi pravdu, neboť jen 
tak bude možné dělat správná rozhodnutí.“ Za své heslo 
si zvolil „Milovat a sloužit Pánu“. Papež mu vzkázal, aby 
těžký úkol pastýře naplnil hlavně příkladem života. Naši 
věřící si pochvalovali dobrou organizaci celé slavnosti.



 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka před kostelem na opravy bude v červenci 
v neděli 19. 7. a v srpnu v neděli 16. 8.
 * pouť do Kostelního Vydří

Na hlavní pouť Panny Marie Kar-
melské uskutečníme opět poutní 
zájezd do Kostelního Vydří, a to v 
sobotu 18. července. Mše svatá tam 
bude v 19 hodin, na místě je příle-
žitost ke svátosti smíření. Autobus 
vyjede z Veselé v 16 hodin, násle-

dovat budou Janovice (16.05), Rynárec (16.10), 
Zajíčkov (16.15), Nová Buková, Horní Cerekev 
(16.20) a Bělá (16.30). Lze zastavit také u rozcestí 
na Černov. Přihlaste se prosím (písemně na se-
znam) do neděle 5. července.
 * koncert v kostele v Horní Cerekvi

Srdečně zveme na rodinný kon-
cert klasické komorní hudby. Zazní 
skladby Bacha, Kalivody, Beethove-
na, Mozarta a dalších. Koná se v kos-
tele v Horní Cerekvi v úterý 14. 7. v 
17.30 hodin. Koncert nese název ro-
dinný, protože účinkují manželé Petr 
Nouzovský (violoncello) a Kristina 

Nouzovská-Fialová (viola - na snímku) a také otec 
s dcerou: Antonín Rous (housle) a Zuzana Rou-
sová-Woelderink (viola). P. Nouzovský je jedním 
z předních českých sólistů, K. Nouzovská hrála 
letos v rámci Pražského jara. A. Rous byl členem 
orchestru Concertgebouw v Amsterdamu a Z. 
Rousová hraje tamtéž ve skupině viol. 

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.

SO 18. 7.  pouť k Panně Marii Karmelské Kostelní Vydří   19.00 hodin

Prázdniny z pohledu liturgie

SO 18. 7. mše sv. v Nové Bukové  Nová Buková     17 hodin 
SO 25. 7. mše sv. v Horní Vsi   Horní Ves       17 hodin
NE 26. 7. pouť ke sv. Jakubovi ve Veselé kostel Veselá   mše v 9 a požehnání v 15 hodin 
NE 9. 8. pouť ke sv. Vavřincovi v Rynárci kostel Rynárec  mše v 7.30, požehnání v 15 hodin
PÁ 14. 8.  mše sv. v Horní Cerekvi  kostel Horní Cerekev   17 hodin
SO 22. 8. mše sv. v Nové Bukové  Nová Buková    17 hodin 
PÁ 28. 8.  mše sv. v Horní Cerekvi  kostel Horní Cerekev   16.30 hodin 
SO 29. 8.  mše sv. v Horní Vsi   Horní Ves    17 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

3.7. Sv. Tomáš, svátek
4. Sv. Prokop 
5. Sv. Cyril a Metoděj, 
patroni Evropy, slavnost
6. Sv. Marie Goretti
9. Sv. Augustin Čao Žung 
11. Sv. Benedikt, patron 
Evropy, svátek
13. Sv. Jindřich 
14. Bl. Hroznata 
15. Sv. Bonaventura
16. P. Maria Karmelská
17. Bl. Česlav, sv. Hyacint
20.Sv. Apolinář
21.Sv.Vavřinec z Brindisi
22. Sv. Marie Magdaléna 
23. Sv. Brigita, patronka 
Evropy, svátek
24. Sv. Šarbel Makhlūf
25. Sv. Jakub, svátek
26. Sv. Jáchym a Anna, 
rodiče Panny Marie 
27. Sv. Gorazd a druhové 
29. Sv. Marta 
30. Sv. Petr Chryzolog
31. Sv. Ignác z Loyoly 

1.8. Sv. Alfons z Liguori
2. P. Maria Královna andělů
4. Sv. J. M. Vianney
5. Posvěcení baziliky P. M.
6. Proměnění Páně,svátek
7. Sv. Sixt II., papež,
8. Sv. Dominik
9. Sv. Terezie od Kříže,
patronka Evropy, svátek
10. Sv. Vavřinec, svátek
11. Sv. Klára
12. Sv. Jana F. de Chantal
13. Sv. Poncián a Hippolyt
14. Sv. Maxmilián Kolbe
15. Nanebevzetí Panny 
Marie, slavnost
16. Sv. Štěpán Uherský
19. Sv. Jan Eudes
20. Sv. Bernard
21. Sv. Pius X., papež
22. Panna Maria Královna 
23. Sv. Růžena z Limy
24. Sv. Bartoloměj, svátek
25. Sv. Benedikt, Jan, Ma-
touš, Izák a Kristin
27. Sv. Monika
28. Sv. Augustin
29.Umučení sv. J. Křtitele 

„Kostelní“ společenská kronika 
křest: 19.6. - Nela Bulantová (Rynárec)
svatba: 19.6.– Lucie Adamová a David Bulant 
(Rynárec)
pohřeb: 19.6. – Růžena Petrásková (Veselá)

Tereza Valková z Bělé, která zpívá ve veselském kos-
tele a v kapele Sister Band, byla ve své kategorii druhá 
v pěvecké soutěži Pelhřimovský zvonek. Gratulujeme!
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SO 18. 7. a 8.8.  návštěva nemocných  všechny farnosti    od 10 hodin 
ÚT 14. 7.  koncert klasické hudby  kostel Horní Cerekev  17.30 hodin



* Křemešnické léto, od 3.7., 18 h. 
3. 7. Římskokatolická, řeckokatolická 
a pravoslavná církev (Max Kašparů) 
10. 7. Varhanní koncert (Jiří Váňa)
17. 7. Krajina, zrcadlo duše (Marek 
Orko Vácha)

24. 7. – Vokální písně – skupina Řekni všem
31. 7. Úloha řádů dnes (opat Jaroslav J. Šimek)
7. 8. – Koncert vážné hudby (Jana Vondrů)
14. 8. Láska je stará sklerotička... (Karol Lovaš)
21. 8. Klasické i mod. písně (Voces Veimelcorum)
28. 8. Sv. Augustin (Augustin Ján Grambal)
- přednášky jsou  vždy po mši, začátky v 18 h. 

* Klokoty, Mariánská sobota, 4.7. od 16 h.
První červencová sobota s P. Mikulášem Selvekem, 
téma: Maria a eucharistie: Klokotské zpívané ho-
dinky, růženec, zpověď, mše, pouť k Dobré Vodě

* Lomec, Duchovní cvičení pro dívky- 12.-17. 7 .
Duchovní cvičení s názvem „Obnova života z 
víry“ pro dívky od 17 do 35 let pořádají sestry 
františkánky. Přednášející: P. Bohuslav Richter.

Fotografické ohlédnutí za průvodem Božího Těla v Rynárci

Události a pozvánky z naší diecéze Co hýbe médii - nejen křesťanskými

6. 7. uplyne 600 let od upálení Mistra 
Jana Husa. Výročí se věnovala řada 
článků i nový film. Shoda panuje na 
tom, že upálení bylo nelidské - církev 
se za něj ústy papeže už omluvila. 
Převažující názor je, že Hus to mys-
lel dobře a chtěl zlepšit některé věci v 
církvi. „Byl svědkem víry, dokázal se 
distancovat od nesprávných názorů 
a považujeme jej za čestného člově-

ka, stal se mučedníkem svědomí,“ řekl třeba teolog 
olomoucké fakulty Eduard Krumpolc.  
  Jiní ale, jako třeba náš někdejší kněz a církevní his-
torik P. ThDr. Jaroslav Kadlec, vidí Husa kritičtěji. 
Podle nich Hus hlásal řadu bludů a svou revoluční 
kritikou nepřímo spustil řádění husitů, kteří za po-
moci lůzy vypalovali kostely a kláštery a zabíjeli du-
chovní. To s křesťanstvím nemělo nic společného. 
  Letos vzbudila rozruch také informace, že znělku 
pro husovské oslavy v Praze měl skládat zpěvák Da-
niel Landa, kterému někteří vyčítají jeho účinkování 
v nacionalistické kapele Orlík. Landa ale řekl, že šlo 
jen o nápad a že to média překroutila.                (hm)

Průvod Božího Těla 
byl letos vhodný i 
tím, že zapadl do 
Národního eucharis-
tického kongresu, je-
hož cílem je obnovit 
vztah k eucharistii. 
Říjnovému kongre-
su v Brně předchází 
řada akcí jako třeba 
Dny víry. Heslem 
celé akce je „Eu-
charistie  - smlouva 
nová a věčná“.
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V Horní Cerekvi se 11. 7. koná 14. roč-
ník cyklistického závodu Přes tři vrchy 
Vysočiny, start u KD v 10.30 hodin. Ji-
nak poblíž KD jsou hotové domky pro 
mentálně postižené, péče o ně vytvoří 

pracovní místa hlavně v sociální oblasti. V Hří-
běcí se 18. 7. odehraje ženský turnaj v kopané. 

V Rynárci slaví 11. 7. 110 let místního 
sboru hasičů. Program začíná v 12.30 
hodin a kromě soutěží “O pohár sta-
rosty” a ukázky techniky zahrnuje i 

vystoupení Libkovanky a kamenické skupiny 
Čelem Vzad. Po celou dobu trvání je zajištěno 
občerstvení a slosovatelné dárky pro diváky.

Ve Veselé bude 26.7. odpoledne na 
hřišti pouťový fotbalový mač ženatí x 
svobodní. Pohostinství má od 1. 7. no-
vého provozovatele, manžele Marii a 

Františka Kolářovy vystřídal Jan Pazderka st.

Co se děje v obcích našich farností

Fotbalisté během farního turnaje 
bojovali mezi sebou i s horkem

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: 25. srpna. 

Dne 6. června se 
uskutečnil druhý 
ročník farního fot-
balového turnaje. 
Zúčastnilo se devět 
týmů z celé českobu-
dějovické diecéze.  
   Při zahájení nás 
přivítal starosta měs-
ta Jaroslav Andrle a 
turnajem provázel P. 
Jaroslaw Zygmunt. 
   Celý den bylo tak 
nádherné počasí, že každý byl 
rád za kapku vody a stín. Po 
urputných bojích v ubíjejícím 
vedru byl znám vítěz. Ve starší 
kategorii to byl tým z Božejova 
a v té mladší tým z Třeště.
   Velké poděkování pa-
tří všem pomocníkům, 
rozhodčím i divákům, 
kteří se podíleli na skvě-
lém průběhu. Vždy je co 
zlepšovat a tento ročník 
nebyl výjimkou, ale mys-
lím, že s Boží pomocí vše 
proběhlo téměř tak, jak 
jsme si přáli, a že se tur-
naj povedl.     
hráč Martin Havelka, 
Horní Cerekev

Máme pauzu od výuky náboženství, 
ale o to víc víru rozvíjíme v rodině
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Pro děti nastal vytoužený konec školního roku. 
Děti odloží školní aktovky, učebnice, sešity a zřej-
mě i desky s pracovními listy z náboženství – a to 
vše je v pořádku, nastal čas odpočinku od škol-
ních povinností.
   Nicméně stejně jako odložením učebnic neod-
kládáme znalosti čtení, psaní, počítání, jako odjez-
dem od rodičů na prázdniny neodkládáme vztah 
k nim, neodkládáme o prázdninách ani vztah k 
Bohu. Právě o prázdninách vynikne nejdůležitější 
role ve výchově dětí k víře – role rodiny. Během 
vyučování náboženství dochází k rozvíjení, kul-
tivování a prohlubování vztahu a vědomostí, ale 
základ je v rodině.
   O prázdninách mohou rodiče spolu s dětmi najít 
i zajímavé a neformální křesťanské akce pro děti 
a mládež – tábory, setkání, workshopy. Pobytové 
akce jsou pro děti od deseti let velmi důležité,
vztah s vrstevníky a jejich názory nabývají na vý-
znamu.
   Akce pořádané v našem vikariátu jsou na letošní 
prázdniny již naplněny, přesto inspiraci můžete 
hledat např. na těchto internetových stránkách: 
www.bcb.dcm.cz nebo www.bcb.cz/Vikariaty/
Pelhrimov.
       Marie Hunalová, katechetka, Horní Cerekev


