
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Listopad je jeden 
z těch zvlášt-

ních měsíců, kdy 
dostáváme dvoj-
násobnou dávku 
milosti. Vzpomín-
ka na všechny věr-
né zesnulé je už 

tradičně dnem modlitby za duše 
v očistci. Církev se opírá o Písmo 
svaté a posvátnou tradici a učí nás, 
že každý, kdo ukončí svůj pozem-
ský život v Boží milosti a není ještě 
plně připravený, prochází posled-
ním očišťováním. Jde o ty, kteří 
budou zachráněni, ale jakoby skr-
ze oheň. Podobně i různé postavy 
Starého zákona se modlily a prosi-
ly, aby provinění zesnulých, které-
ho se dopustily, bylo úplně odpuš-
těno. To je ta první dávka milosti. 

Druhý listopad pak je dnem 
vzpomínky a přímluv za ty, 

kteří už jsou na prahu nebe. A 
připomíná tu druhou dávku mi-
losti. Slavíme také nezvratnost 
naší spásy. Ve křtu byl náš starý 
život pochován s Kristem. A spo-
lu s Kristem jsme vstali k novému 
životu. Bůh chce, aby Ježíš neztra-
til ani jednoho z nás. Znamená to 
snad, že teď, když jsme už pokřtě-
ni, můžeme hřešit, kolik se nám 
zachce? Samozřejmě že ne! Bůh 
nezrušil své přikázání. I zdravý 
rozum nám říká to, co potvrzuje 
Písmo: že náš křest musí provázet 
naše víra a pokání.         
                        Váš otec Jarosław 

Dvojí dávka milosti

Obrázky zachycující běžný život 
v africké Zambii jsme si promít-
li v neděli 18. 10. na faře v Horní 
Cerekvi. Záznam natočil polský 
misionář. Diváky zaujala praktič-
nost mladých kluků, kteří si umí 
poradit s přespáním, jídlem i vol-
ným časem i v bujné vegetaci.
   P. Jaroslaw Zygmunt, který v 
Zambii také byl, poté přidal řadu 
zajímavých postřehů. 
   Ačkoli tam lidé žĳí velmi chu-
dě, nechybí jim radost ze života.     
Mše tam jsou mnohem delší než u 
nás a živější. „Při mši se normál-
ně tancuje, i my jsme se přidali, 
protože je tam nepřirozené stát v 
klidu na místě,“ řekl P. Jaroslaw. 
   Na mši dorazí lidé často až ze 

vzdálenosti 50 kilometrů a je pro 
něj velkým svátkem i setkáním, 
nahrazuje jim moderní média, jak 
jsme na ně zvyklí v Evropě.
   P. Jaroslaw také ukázal několik 
výrobků od zručných domorod-
ců, kteří si poradí i s omezeným 
výběrem materiálu. Jedním z nich 
byl i obraz s postavami vracející-
mi se z lovu. Obraz byl vydražen 
a za 1000 Kč ho koupil Jiří Jedlička 
z novorychnovské farnosti (na fot-
ce). Výtěžek z aukce půjde právě 
na misie. Setkání písněmi zpestři-
la Tereza Havelková se svou ma-
minkou. Poděkování patří i všem 
ženám, které přispěly výborným 
pohoštěním, a vůbec všem, kteří 
podporují misie.                       (hm)

Misĳní setkání nás zavedlo až do Zambie
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 * dušičková pobožnost na hřbitovech
V neděli 1. 11. slavíme také Slavnost všech sva-
tých. Bohoslužby budou spojeny se čtením jmen 
zesnulých. Odpoledne pak bude dušičková po-
božnost na hřbitově: 14.00 Nový Rychnov,  14.45 
Horní Cerekev a 15.30 Veselá. Vezměte si s sebou 
kancionály. Pozor, v Horní Cerekvi se všechny 
mše (sobota 31. 10., neděle 1. 11. i pondělí 2. 11. 
viz kalendárium) konají ve hřbitovním kostele. 

 * mše ve všední dny- výjimka
Od pondělí 9. do pátku 13. 11. nebudou mše svaté

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farností. Sbír-
ka před kostely na opravy bude v neděli 15. 11.

 * tradiční adventní setkání
První neděli adventní (29. 11.) se od 14 hodin na 
faře v Horní Cerekvi koná tradiční adventní se-
tkání. Hostem bude ThLic. David Henzl (bývalý 
kaplan v Pelhřimově). Všichni jste srdečně zváni. 

 * úmysly mší svatých na příští rok
V sakristiích se píší úmysly mší sv. na rok 2016. V 
první fázi jde jen o úmysly týkající se kulatých vý-
ročí narození, svatby a prvního výročí úmrtí. Od 
7. 11. se pak napíší všechny ostatní úmysly. 

 * sběr starých svíček
Do sakristií můžete přinést staré a zbytečné svíč-
ky. Pošlou se na roztavení a výrobu nových.

 * hostíme vikariátní setkání kněží 
Kněží našeho vikariátu se setkají 1. 12. v Horní 
Cerekvi. Prosím o přítomnost na mši sv. v 9 hod. 

Aktuality z našich farností 

PÁ 6. 11. první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše svatá)      H. Cerekev od 17 hodin

Listopad z pohledu liturgie

SO 7. 11. návštěvy nemocných a starších všechny farnosti   od 10 hodin 
PÁ 20. 11.  mládež: přípava na biřmování (mše, adorace, promítání) H. Cerekev 18 hodin
SO 28. 11.  mše sv. v Horní Vsi    kaple Horní Ves    16.30 hodin
NE 29. 11. adventní setkání (s P. Henzlem) fara Horní Cerekev   14 hodin
ÚT 1. 12. setkání kněží pelhř.vikariátu mše v kostele v Horní Cerekvi 9 hodin 

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

1. Všech svatých 
2. Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 
3. Sv. Martina de Porres, 
řeholníka 
4. Sv. Karla Boromejského, 
biskupa 
9. Posvěcení lateránské 
baziliky, svátek
10. Sv. Lva Velikého, papeže 
a učitele církve 
11. Sv. Martina, biskupa 
12. Sv. Josafata, biskupa a 
mučedníka 
13. Sv. Anežky České, pan-
ny 
15. Sv. Alberta Velikého, 
biskupa a učitele církve 
16. Sv. Markéty Skotské, sv. 

Gertrudy Veliké, panny 
17. Sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice
18. Posvěcení římských 
bazilik sv. Petra a Pavla 
21. Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě 
22. Sv. Cecílie, panny a 
mučednice 
23. Sv. Klementa I., papeže; 
sv. Kolumbána, opata 
24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, 
kněze a druhů
25. Sv. Kateřiny Alexandrij-
ské, panny a mučednice 
30. Sv. Ondřeje, apoštola, 
svátek
- 34. neděle v mezidobí: 
slavnost Ježíše Krista Krále

„Kostelní“ společenská kronika 
 pohřby: 
15. října - Karel Pech, Nový Rychnov 
23. října - Karel Pech, Horní Cerekev
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PO 2. 11. mše svaté za zemřelé: N. Rychnov 15.30 hodin, H. Cerekev 17 hodin a Veselá 18.30 hodin
NE 1. 11.  pobožnosti na hřbitově: N. Rychnov 14 hodin, H. Cerekev 14.45 hodin a Veselá 15.30 hodin

   „Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné 
duším v očistci, může získat každý křesťan, který žĳe 
v plném společenství s církví, který není odloučen 
od Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé zalíbení 
v žádném hříchu, který má úmysl tyto odpustky zís-
kat a který vykoná požadované úkony. 
   Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je 
možnost získání plnomocných odpustků pro duše v 
očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, 
svaté přĳímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je 
třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně, 
tj. Otče náš a Vyznání víry, tj. Věřím v Boha. 
   Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří ob-
vyklých podmínek získat denně plnomocné odpust-
ky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a 
pomodlí se tam za zemřelé. V jiné dny se tímto způ-
sobem dají získat odpustky částečné.

Jak získat plnomocné odpustky



Dívčí kapela USB: Chceme hrát hlavně křesťanské písničky
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Málokterá farnost 
se může pochlu-
bit vlastním hu-
debním tělesem. 
U nás je to kapela 
USB (dříve Sis-
terBand), která už 
vydala dvě CD a 
i o letošních Vá-
nocích vystoupí v 
našich kostelech i 
při akci Česko zpí-
vá koledy v Horní 
Cerekvi. O kapele 
jsme hovořili s její 
vedoucí Ludmilou 
Vopálkovou.

Jak a kdy kapela 
vznikla?
Před sedmi lety 
jsme původně ve třech začaly občas hrát na mši ve 
všední den v Cerekvi. Pak se k nám přidávaly další 
holky. Lidem se to líbilo, říkali, že to je pěkné zpestře-
ní, a chválili nás, že nehrajeme pořád dokola ty samé 
písničky. A tak jsme pak hudební doprovod rozšířily i 
na nedělní mše, kdy hrajeme jednou za dva měsíce. 

Jak hledáte nové křesťanské písničky? 
Máme zpěvník Koinonie i zpěvník jedné křesťanské 
kapely. Občas nám někdo něco doporučí. Ale hlavním 
zdrojem je pro nás internet, kde se dá na YouTube najít 
hodně písní a k řadě z nich pak jinde na webu i noty 
nebo aspoň akordy. Výběr je dnes opravdu velký. Ze 
shromážděných písní si pak vytváříme svůj zpěvník.

Ty písně potom nějak upravuješ pro kapelu? 
K základním notám většinou jen přidám mezihru 
nebo předehru, případně druhý hlas. 

Jak často cvičíte?
Zkoušky jsou asi dvakrát v měsíci, ale před koncertem 
nebo podobnou akcí se scházíme mnohem častěji. 

Při jakých příležitostech hrajete? 
Kromě koncertů nabízíme hudební doprovod při 
mších, křtech, svatbách, případně i jednodenních 
nebo vícedenních setkáních. 

Chcete se dál držet čistě křesťanských skladeb?
Přemýšleli jsme i o rozšíření repertoáru, ale zatím se 
chceme pohybovat hlavně v křesťanském prostředí – 
to nám jde nejlíp. 

Můžeš představit vaše dvě CD? A chystáte do bu-
doucna nahrávat nějaké další? 
První CD s názvem Díky bylo vlastně poděkováním 
za působení P. Václava Šiky v naší farnosti. Druhé CD, 
které vyšlo předloni, bylo zaměřené na Vánoce. Třetí 
CD chceme vydat příští rok. Na něm bychom chtěli i 
víc modernějších skladeb, včetně písní v angličtině. S 
tím souvisí i nápad přejmenovat se na USB (moderní 
způsob připojení různých zařízení k počítači – pozn. red.), 
což se dá číst i jako Unikátní Sister Band. Každopád-
ně nahrání nového CD stejně jako potřebné nové ná-
stroje i aparatura stojí také nějaké peníze, a proto chci 
na závěr poděkovat všem sponzorům a za podporu i 
P. Jaroslawovi, který si s námi občas také zazpívá. 
                          J. Mazanec

Více o kapele USB (SisterBand)

Kde můžete kapelu slyšet v nejbližší době? 
9. 12. Česko zpívá koledy - Horní Cerekev (18 
hodin), kolem Vánoc vystoupení v domově seni-
orů v Pelhřimově. Vánoční koncerty: 27.12. Horní 
Cerekev (15 hodin), 27. 12. Nový Rychnov (18 
hodin), 2. 1. Veselá, případně ještě Batelov, 3. 1. 
Blatná. Na jaře koncert v Trhových Svinech. 

Složení kapely: Ludmila Vopálková, Jaroslava Vopál-
ková, Marie Dvořáková, Kristýna Dvořáková, Tereza 
Havelková, Barbora Plocková, Tereza Valková

Nástroje: akustické kytary, elektrická kytara, zobcová 
a altová flétna, keyboard, bicí a rytmické nástroje, do
budoucna i příčná flétna

Kapela při jednom ze svých vystoupení - spolu s P. Jaroslawem ve veselském kostele. 



V Horní Cerekvi nabízejí do konce listo-
padu k prodeji 17 parcel na Kamenném 
vrchu (350 korun za m2). Netradiční pěší 
cestu z Čech do Jeruzaléma formou pro-

mítání představí 12. 11. v 17 hodin v malém sále 
KD Ladislav Zubira. Dne 21. 11. se v sále KD ta-
neční zábava se skupinou Parkán. V Hříběcí pro-
běhl tradiční výlov Horního Martínkova rybníka.

V Novém Rychnově přichystali hal-
loween. Základní škola Nový Rychnov se 
také zapojila do projektu 72 hodin, kdy 
dobrovolníci něco udělají pro své okolí - 

osmáci uspořádali drakiádu se soutěžemi. 
Ve Veselé proběhl výlov Jandovce a bylo 
dokončeno rozšíření vodovodního řadu a 
posílení tlaku vody v horní části obce. Na-
pouští se nový rybník před Týnavou. 

Co se děje v obcích našich farností

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Nový Rychnov 
a Veselá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická 
farnost H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem
Zygmuntem. Náklad: 180 ks, výroba jednoho čísla 
stojí 6 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. 
Redaktor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@cen-
trum.cz. Uzávěrka příštího čísla: 27. listopadu. 

Další snímky z misĳního setkání
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* TV Noe, úterý 3. 11. ve 20 h. 
Hostem pořadu „Živě s biskupem“ 
na křesťanské televizi Noe bude náš 
biskup Vlastimil Kročil. 
* Husitské muzeum Tábor, 6.11., 17.30 
Církevní historik Tomáš Petráček bude 

přednášet na téma  „Josef Toufar - příběh českého 
venkovského faráře ve 20. století“.  
* svatý Martin na koni s průvodem, 11. 11.
V řadě měst v okolí se konají svatomartinské 
průvody: Jihlava (16 hodin), Kamenice n. L. (17 
hodin), Žirovnice (17 hodin), Počátky (16.30)
* klášter Želiv, 14.-17. 11. 
Světoznámý exorcista a kazatel P. Elias Vella zve 
na duchovní cvičení na téma: Příprava na Rok 
milosrdenství. Přihlášky na tel.: 731 692 446. 

Pozvánky nejen z naší diecéze

Pojeďte do předvánoční Prahy!
V sakristiích se hlaste na zá-
jezd na Adventní trhy do Pra-
hy. Pojedeme v sobotu 5. 12., 
cena je předběžně 300 korun. 
Nejprve odsloužíme mši sva-
tou v klenotu moderní sak-
rální architektury, v kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech, a poté 
se zájemci mohou přesu-
nout například na trhy 
na Staroměstkém náměs-
tí.                otec Jaroslaw

Účast na eucharistickém kongresu
V sobotu 17. října vyvrcholil v Brně Národní eu-
charistický kongres, první akce tohoto typu po 
roce 1989.  Bohoslužbu na náměstí Svobody slavil 
papežský legát kardinál Cordes. Účastnilo se asi 25 
tisíc věřících, 600 kněží a tisíc ministrantů. „Chci po-
vzbudit všechny pas-
týře i věřící lid, aby se 
často a zbožně účast-
nil na eucharistické 
oběti, očišťoval svá-
tostí smíření a sytil se 
posvátnou hostinou,“ 
vzkázal účastníkům 
papež František. Kon-
gresu se zúčastnili i 
zástupci naší farnosti 
(na snímku).


