
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Milí farníci! 
Začínáme 

nový rok du-
chovní formací, 
prací a děti mají 
nový rok ve ško-
le. Změny máme 
i v našich farnos-

tech. Dekretem  biskupa se od 
1. 9. loučím s farnosti Rynárec 
a jsem jmenován administráto-
rem farnosti Nový Rychnov. 

Chci Vám, všem farníkům z 
Rynárce, poděkovat za dva 

roky společného farního života, 
za všechny akce, kterých jste 
se účastnili v době mého půso-
bení, za Vaši obětavost a práci 
pro farnost. Myslím na všechny 
farníky, ale zvlášť na ty, kteří se 
více věnují kostelu a církvi: mi-
nistrantům, kostelnicím a var-
haníkům. Děkuji i starostům 
za vstřícnost a starost o kostel, 
děkuji za dobré vztahy. Bylo 
toho hodně – nejen duchovních 
akcí, ale i sportovních či rodin-
ných zážitků. Děkuji i za Boží 
Tělo a za každé setkání s Vámi 
v prostředí Vašich domovů.               
   Ano, mám na starosti tři far-
nosti, ale pro mě je to vždycky 
jedna farnost dohromady – a Vy 
mi budete chybět. Nezapomenu 
na Vás a budu na Vás pamatovat 
také v modlitbě – a o to samé 
chci poprosit i já Vás.              
                        Váš otec Jarosław 
(k praktickým změnám viz str. 2)

Loučím se s Rynárcem

   Na hlavní pouť Panny Marie 
Karmelské, v sobotu 16. července, 
se pořádal z našich farností zájezd 
do Kostelního Vydří. 
   Počasí bylo velmi letní, takže 
hlavní mše se odehrávala venku v 
areálu karmelitánského kláštera. 

   Zájemci si přede mší mohli vy-
konat zpověď a také si v místním 
knihkupectví vybrat ze široké na-
bídky literatury z Karmelitánské-
ho nakladatelství. 
   Dík patří všem organizátorům 
této dnes už tradiční pouti. 

Vykonali jsme pouť do Kostelního Vydří

září 2015

Dvě poděkování za kněžskou službu z Rynárce
   V září odchází P. Jaroslaw z naší far-
nosti do Nového Rychnova, ale dou-
fáme, že se časem brzy vrátí.      
  Děkujeme mu za jeho ochotnou farní 
službu všem farníkům včetně starých 
a nemocných. Velký dík mu patří za 
zvelebení prostor našeho kostela, 
mimo jiné instalace nábytku v sakris-
tii, osvětlení oltáře, zakoupení kober-
ce a nových krásných ubrusů. 
   Nesmíme zapomenout ani na orga-
nizaci různých akcí – od Božího Těla 
přes dušičkové oslavy na hřbitově až 
po celou řadu poutních zájezdů. 
   Pane faráři, DĚKUJEME ZA VŠECH-
NO a vyprošujeme Vám Boží požeh-
nání, ochranu Panny Marie a sv. Jo-
sefa a hojnost darů Ducha svatého. 
Přejeme pevné zdraví a brzké navrá-
cení se do naší farnosti.

vděční farníci z Rynárce

   V životě potkáváme hodně lidí. S ně-
kým si rozumíme hned, jako bychom 
se znali dlouhou dobu. Na někoho si 
zvykáme trochu déle. Ale každý nám 
něčím obohatí náš život. Někdo nám 
ze života zmizí a ani si nevšimneme, 
na někoho vzpomínáme dlouhá léta.   
   U faráře je to složitější, protože far-
níci k němu musí mít velkou důvěru, 
aby mu mohli od srdce svěřovat své 
starosti a radosti. 
   Naši rynáreckou farnost opouští P. 
Jaroslaw. Je to moc brzy. Je nám to 
líto, ale nenechá se nic dělat. Přejeme 
mu hodně štěstí a ať má kolem sebe 
vždycky dost lidí, kteří ho mají rádi 
a budou mu s jeho nelehkým poslá-
ním pomáhat. Jsme rádi, že nám Bůh 
dopřál alespoň ty dva roky společné 
cesty a práce v naší farnosti.

Jaroslava Novotná, Rynárec



 * Misĳní koláč
V neděli 30. srpna se v Horní Cerekvi uskuteční 
tradiční Misĳní koláč. Buchty budou nabízeny 
po mši a vybrané peníze budou zaslány na konto 
PMD (Pomoc opuštěným dětem). 

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na bohoslovce bude 13. 9. a před kostelem 
na opravy v bude 20. 9.

 * adorace
První pátek v měsíci, tedy 4. 9., bude v Horní Ce-
rekvi v 17.30 adorace Nejsvětější svátosti oltářní,  
po ní bude růženec, mše a prvopáteční modlitby.

 * staří a nemocní
Nahlaste prosím v sakristii včas, koho můžu na-
vštívit 12. 9. při své sobotní návštěvě nemocných 
a starších.

Aktuality z našich farností 

POZOR, ZMĚNY TERMÍNŮ BOHOSLUŽEB!
Od 6. 9. platí nový nedělní řád mší svatých: 
 Nový Rychnov – 8.00 (jako dosud) 
 Horní Cerekev – 9.30 (místo 10.30) 
 Veselá – 11.00 (místo 9). 
Během týdne mše zůstávají, pouze v Novém 
Rychnově bude počínaje 3. zářím mše svatá ve 
čtvrtek v 18 hodin. 
   Rynárec nyní převezme Římskokatolická far-
nost Pelhřimov, termíny mší ale zůstávají: v ne-
děli v 7.30 hodin a ve čtvrtek v 15.15 hodin. 
   Dosavadní novorychnovský farář P. Augustin 
Ján Grambal bude působit v Počátkách, Žirov-
nici a Častrově a tamní duchovní správce P. Ed-
ward Mąka se přesouvá do Kardašovy Řečice. 

SO 5. 9.  setkání ministrantů   fara Horní Cerekev    9 hodin

Září z pohledu liturgie

NE 6. 9. táborák na farní zahradě  fara Horní Cerekev    15 hodin 
SO 12. 9. návštěva nemocných   H. Cerekev, N. Rychnov, Veselá od 10 hodin
SO 12. 9. misĳní klubko    fara Horní Cerekev    14.15 hodin 
NE 13. 9. pouť v Nové Bukové   N. Buková v 9.30 h.      (nedělní mše v H. Cerekvi nebude)
PÁ 18. 9.  setkání mládeže a přihlášky na biřmování, mše, adorace, setkání    H. Cerekev     19 hodin
NE 20. 9. Setkání s P. Jedličkou – Pouť do Říma fara Horní Cerekev  15 hodin 
SO 26. 9.  pouť v Horní Vsi   Horní Ves    17 hodin 
PO 28. 9.  pouť v Bělé    kaple v Bělé    9 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

3. Sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 
5. Bl. Terezie z Kalkaty 
7. Sv. Melichara Grodecké-
ho, kněze a mučedníka 
8. Narození Panny Marie, 
svátek
9. Sv. Petra Klavera, kněze 
10. Bl. Karla Spinoly, kněze 
a mučedníka 
12. Jména Panny Marie 
13. Sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 
14. Povýšení svatého kříže, 
svátek
15. Panny Marie Bolestné
16. Sv. Ludmily, mučednice 
17. Sv. Kornélia, papeže, a 
Cypriána, biskupa, sv. Ro-
berta Bellarmina, biskupa a 
učitele církve 

19. Sv. Januária, biskupa a 
mučedníka 
20. Sv. Ondřeje Kim Tae-
-gona, kněze, Pavla Chõng 
Ha-sanga a druhů
21. Sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty, svátek
23. Sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 
26. Sv. Kosmy a Damiána, 
mučedníků 
27. Sv. Vincence z Paula, 
kněze 
28. Sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého 
národa, slavnost
29. Sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů, 
svátek
30. Sv. Jeronýma, kněze a 
učitele církve 

„Kostelní“ společenská kronika 
křty: 
4. 7. – Marek Svoboda (Horní Cerekev) 
12. 7. – Elena Marková (Veselá) 
8. 8. – Vojtěch František Javůrek (Horní Cerekev)
9. 8. – Iva Klára Lagronová (Veselá) 
23. 8. - Veronika Hamrlová (Rynárec)

pohřby: 
1. 8. – Eva Davidová (Horní Cerekev)
17. 8. - František Hašek (Veselá)
26. 8. - Irena Machová (Horní Cerekev)
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PÁ 4. 9. první pátek v měsíci    kostel Horní Cerekev   17.30 hodin 
NE 30. 8.  misĳní koláč    kostel Horní Cerekev  10.30 hodin

ÚT 29. 9.  nebude mše svatá v Horní Cerekvi    



* Klokoty, první sobota, 5.9. do 16 h. 
První zářĳová sobota s P. Janem Böh-
-mem, vojenským kaplanem, na téma 
„Jdi a uzdravuj svět“.

* Žirovnice, duch. obnova, 10.-13. 9. 
Duchovní obnova s MUDr. Jaroslavem Maxem 
Kašparů pro zdravotníky a zaměstnance hospiců 
v pastoračním centru v Žirovnici. 

* Strakonice, setkání Christ-life, 11.-13.9.
Poslední ze série křesťanských setkání Christ-life 
pro mladé ve věku 14-30 let, společné modlitby i 
zážitkové hry.

* Č. Budějovice, mše pro skauty, 13. 9. v 18.30 h 
Prosba o požehnání a ochranu pro nový skaut-
ský rok v klášteře na Piaristickém náměstí, bo-
hoslužbu vede P. Josef Prokeš. 

Ohlédnutí za třemi letními poutěmi - H. Cerekev, Veselá a Rynárec

Události a pozvánky z naší diecéze Z médií: V jednoho Zezulku věřiti budeš

„Češi nechtějí kněze a církev, ale čaroděje“ - tak zní 
titulek článku týdeníku Echo, který uvádí, že v Čes-
ku klesá počet věřících v církvích, ale řada lidí věří 
v různé „čaroděje“. Třeba nedávno ministerstvo kul-
tury zaregistrovalo novou církev, zvanou Společen-
ství Josefa Zezulky. Zezulka byl cukrář na Smíchově, 
který v 33 letech pocítil „rozevření vědomí“ a založil 
novou nauku pro vyvolené. Jeho následovníkem se 
stal v 90. letech známý televizní uzdravovatel Tomáš 
Pfeiffer. Jejich nauka mísí léčitelství a duchovní vliv 
New Age. V Praze má nová „církev“ luxusní čtyř-
patrovou budovu, zvanou Duchovní univerzita, kde 
jsou obří krystaly, Zezulkovy fotky a oltáře s vod-
nářským znakem. Pfeiffer, kterému prostor poskyto-
vala i Česká televize, dokázal během „uzdravování“ 
shromáždit dary příznivců ve výši 6 milionů korun.  
Jde o první léčitelskou firmu, kterou stát zapsal jako 
církev. „Ježíš je minulost. Přítomnost je Zezulka,“ 
ironicky glosuje smutnou situaci autor článku. 

Vlevo nahoře Rynárec, 
vlevo dole Horní Cere-
kev (poutní mše se ko-
nala v kostele sv. Jana 
Křtitele - děkuji všem, 
kteří ho tak hezky při-
pravili a uklidili) a 
vpravo Veselá, kde byla 
i adorace a po hlav-
ní mši jsem požehnal 
dopravní prostředky a 
rozdali jsme kartičky 
pro řidiče.  P. Jaroslaw
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V Horní Cerekvi opravili část KD, parko-
viště U Suchánků a část ulice Smetanova. 
Dne 6. 9. v 15 hodin se v KD koná setkání 
se Staropražskými heligonkáři, dne 12. 

9. od 14 hodin bude u KD vysílání ČRo Region 
s divadlem Pindér, Hypochondr Show a Naďou 
Urbánkovou a 19. 9. od 21 hodin v KD proběhne 
Vinobraní s Reflexy. 

V Novém Rychnově byla v srpnu pouť. 
Městys opravil část silnice z Lešova do 
Čejkova, nyní kraj opravuje silnici do 
Rohozné. Podařil se vyřešit pronájem po-

hostinství u radnice, kde se od září také má vařit. 
V Rynárci se 19. září koná 19. ročník Ry-
nárecké bejkovny, cyklistického country-
-cross závodu. V červenci v obci oslavili 
110 let sboru dobrovolných hasičů 
Ve Veselé se konal 19. ročník hasičské 
soutěže O pohár starosty obce, kdy po-
prvé tuto soutěž vyhráli místní borci. 
Obec také dokončila sítě pro 2. etapu no-
vých parcel. Dne 19. září pořádají hasiči 

a myslivci zájezd na Táborsko. 

Co se děje v obcích našich farností

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. září. 

Malé seznámení s Novým Rychnovem, který se začlení do našeho zpravodaje
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   První písemná zmínka o obci pochází z polovi-
ny 14. století. V té době byl založen gotický kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie (dodnes je zachován 
presbytář), který byl poškozen ve Třicetileté válce 
a barokně opraven v 18. století. Jméno „Rychnov” 
pochází od německých kolonistů, asi z výrazu „der 
reich ouwe“, což znamená „na úrodné nivě”. 

   Do r. 1431 Rychnov 
náležel pražským 
arcibiskupům, v 15. 
a 16. století tu vlád-
li Leskovci, přičemž 
Vlachyně z Leskov-
ce tu přímo sídlil a 
nechal zdejší zpust-
lou tvrz přestavět na 
renesanční zámek. 
   Následně se majiteli 
stali pánové z Říčan, 
kterým byl po bitvě 
na Bílé Hoře Rych-
nov zkonfiskován

a vrátil se do majetku pražského arcibiskupství. 
Zdejší fara je cenná mj. tím, že na své fasádě nese 
erb arcibiskupa Antonína Petra Příchovského.
   Roku 1850 bylo bývalé panství přiděleno pod 
okresní hejtmanství v Pelhřimově, rozhodující 

postavení měl i 
nadále arcibiskup-
ský velkostatek s 
výměrou 1857 ha. 
Po pozemkové re-
formě v roce 1920 
došlo k jeho parce-
laci, lesy byly vy-
vlastněny po dru-
hé světové válce.
   Mezi zdejší významné rodáky patří 1. guvernér 
Československé národní banky JUDr. Vilém Pospí-
šil. Další osobností byl Josef Pech, poslanec zemské-

ho sněmu a také starosta Rychnova. 
Ze zdejší židovské rodiny Ančerlovy 
pochází i světoznámý dirigent Karel 
Ančerl. Kuriozitou je i to, že zdejší 
dlouholetý obvodní lékař Robert 
Moudr (na snímku) se stal předlohou 
pro postavu doktora Skružného ve 
filmu Vesničko má středisková.

   Nový Rychnov má i se svými místními částmi 
Čejkov, Chaloupky, Křemešník (ten ale církevně 
spadá pod Pelhřimov), Řeženčice, Sázava a Trsov 
dnes dohromady kolem tisíce lidí. Od roku 2008 
je Nový Rychnov městysem, jeho starostkou je od 
loňska Iva Reichová.                         (z webu městyse)

Náš pan farář v nebesích
V létě jsem absolvoval přelet 
letadlem nad našimi farnostmi, 
který jsem dostal ke svým 40. 
narozeninám. Byl jsem překva-

pený, že i tak malé letadlo vše bezpečně zvládlo. Byl to 
nevšední zážitek a děkuji za něj.            otec Jaroslaw

Statečný kněz se vrátil do Číhošti

V červenci se konalo v Číhošti ulože-
ní ostatků P. Josefa Toufara, který byl 
ubit v 50. letech kvůli tzv. číhošťskému 
zázraku, kdy farníci viděli, jak se za 
jeho zády pohyboval křížek. Uložení 
se účastnily stovky poutníků a vypadá 

to, že na Vysočině vzniká nové poutní místo. (hm)


