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

Říjen je zasvěcený 
Panně Marii. Mů-

žeme přitom vzpo-
menout na fatimské 
zjevení. Podívejme 
se na dnešní svět, náš 
národ a naše rodiny. 
Podívejme se, jak ně-

kteří žĳí bez Boha a víry, v hříchu. 
Nebojí se dokonce vztáhnout ruku 
na posvátnou věc. Nemají v úctě 
hřbitov, kostel, obrazy, kříže a sochy. 

Milosrdná nabídka Ježíše a Ma-
rie, že se úctou k Mariinu Ne-

poskvrněnému srdci mohou zachrá-
nit duše, nemá časové omezení. Platí 
natrvalo. Stejně jako požadavek, ať 
už Boha nikdo neuráží. Fatima nám 
ukazuje jak hříšnost a vinu lidí vůči 
Bohu, tak i milosrdenství a dobrotu 
Boží skrze vykoupení, odpuštění a 
milost. Cestou k Bohu je víra, obráce-
ní, modlitba a pokání. 

Jeden ze zakladatelů EU Konrád 
Adenauer nazval poutní místa 

hlavními městy světa, kde se rozho-
duje o osudu lidí a národů. Jednou z 
těchto metropolí je i Fatima. Jan Pa-
vel II. při její návštěvě prosil Pannu 
Marii: „Tobě, Jitřenko spásy, svěřuje-
me svou cestu, aby pod tvým vede-
ním všichni lidé nalezli Krista, světlo 
světa a jediného Spasitele.“

Zkusme se proto v říjnu víc sou-
středit na růženec. Můžeme se 

ho pomodlit doma, ale třeba i v Ře-
ženčicích, kde bude 13. října v 18 ho-
din růženec a Fatimská mše svatá.        
                         Váš otec Jarosław 

Říjen Panny Marie

V neděli 6. září se konal na faře v 
Horní Cerekvi farní táborák. 
   Děkujeme všem, kdo pomohli 
s organizací a přinesli své dob-
roty na ochutnání.  Poděkování 
patří i děvčatům, která pořádala 
soutěže pro děti se sladkými od-
měnami. Kluci se vyřádili při fot-

balovém zápase i při stolním fot-
bale na faře. Počasí bylo nakonec 
dobré a umožnilo nám rozdělat 
na oheň a opéci si špekáčky. 
   Poprvé jsme na této neformální 
akci také mohli přivítat naše nové 
spolufarníky z Nového Rychno-
va. Další snímky na str. 3.       (hm)

Na táborák přišli i farníci z Rychnova

říjen 2015

V Brně bude Národní eucharistický kongres
Eucharistický kongres, jehož cílem 
je obnovit náš vztah k eucharistii, 
se koná 15. - 17 . 10. v Brně. Může-
me ho podpořit touto modlitbou:
„Bože, náš nebeský Otče, děkujeme 
Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlou-
vu novou, věčnou, nejsvětější, když 
nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo 
a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, 

milovat a zachovávat. Požehnej, ať 
náš kongres obnoví v nás ctnosti víry, 
lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájem-
nosti, aby společenství Církve neslo 
světu radostnou zvěst. Na přímluvu 
Matky Boží ať s novou a hlubší úctou 
přĳímáme Tělo a Krev Tvého jediného 
Syna, který s Tebou v Duchu Svatém 
věčně žĳe a kraluje. Amen.“



 * začíná příprava na biřmování 
Kdo bude mít zájem pro sebe nebo pro své děti o 
biřmování, nahlaste se na přípravu. Pravidelně se 
od 16. října (viz kalendárium) budeme scházet a 
bude to spojené se setkáním mládeže. Biřmování 
je jednou ze 7 svátostí, uděluje ho biskup a může 
ho přĳmout každý pokřtěný bez rozdílu věku. 

 * kalendáře na nový rok
Prodáváme Katolické kalendáře na rok 2016.  

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farností. Sbír-
ka před kostely na opravy bude v neděli 18. 10.

 * konec letního času
V neděli 25. 10. skončí letní čas, oficiálně se ručič-
ky hodin ve 3 ráno posunou na 2. hodinu ranní. 

 * staří a nemocní
Nahlaste prosím včas, koho můžu navštívit 10. 
10. při sobotní návštěvě nemocných a starších.

Aktuality z našich farností 

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). 
Mše s nedělní platností je v sobotu v 18.30 hodin 
v Horní Cerekvi. V Novém Rychnově je během 
týdne mše svatá ve čtvrtek v 18 hodin. 

SO 10. 10. návštěva nemocných   H. Cerekev, N. Rychnov, Veselá od 10 hodin

Říjen z pohledu liturgie

SO 10. 10. misĳní klubko    fara Horní Cerekev    14.15 hodin 
ÚT 13. 10.  růženec a fatimská mše svatá kaple v Reženčicích    18 hodin
PÁ 16. 10.  příprava na biřmování (mše, adorace, program na faře)  H. Cerekev 18.30 hodin
NE 18. 10. setkání k Světové misĳní neděli fara Horní Cerekev   15 hodin
SO 24. 10. mše sv. v Nové Bukové  kaple Nová Buková   17 hodin 
SO 31. 10.  mše sv. v Horní Vsi   kaple Horní Ves   16 hodin 

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježí-
še, panny a učitelky církve
2. Svatých andělů strážných
4. Sv. Františka z Assisi
6.  Sv. Bruna, kněze 
7.  Panny Marie Růžencové, 
památka
9. Sv. Dionýsia, biskupa, 
druhů a mučedníků, a sv. 
Jana Leonardiho, kněze
12.  Sv. Radima, biskupa 
14.  Sv. Kalista I., papeže 
15. Sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve
16. Sv. Hedviky, řeholnice, 
a sv. Markéty Marie Ala-
coque, panny

17. Sv. Ignáce Antiochijské-
ho, biskupa a mučedníka
18. Sv. Lukáše, evangelisty, 
svátek
19. Sv. Jana de Brébeuf a 
Izáka Joguese, kněží a mu-
čedníků, Sv. Pavla od Kříže 
21. Bl. Karla Rakouského
22. Sv. Jana Pavla II., pape-
že 
23. Sv. Jana Kapistránského, 
kněze 
24. Sv. Antonína Marie 
Klareta, biskupa 
28. Sv. Šimona a Judy, 
apoštolů, svátek
31. Sv. Wolfganga, biskupa

„Kostelní“ společenská kronika 
 křty: 
12.9. - Sofie Bártová, Horní Cerekev
19.9. - Nikol Nováčková, Veselá
 
 pohřby: 
3.9. - Marie Trávníková, Nový Rychnov
25.9. - Josef Svoboda, Veselá
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SO 10. 10. setkání ministrantů   fara Horní Cerekev   9 - 11 hodin 
PÁ 2. 10.  první pátek v měsíci (adorace, růženec, mše) kostel H. Cerekev 17.30 hodin

   Poslední prázdninovou neděli se v Horní Cerekvi 
uskutečnil misĳní koláč. V sobotu předtím jsme z do-
nesených buchet balili balíčky. 
   Tímto bych chtěla velice poděkovat všem ochotným 
maminkám a babičkám za upečené dobroty, protože 
bez jejich pomoci bychom tuto akci mohli dělat jen 
ve velmi omezeném rozsahu.
   Zabalili jsme celkem 97 tácků, které se v neděli po 
mši svaté bez problémů prodaly.
   Výtěžek z této akce činil dohromady 6 200 korun, 
které jsme zaslali na konto Papežských misĳních děl, 
odkud pak tyto peníze posílají přímo na pomoc chu-
dým, opuštěným nebo nemocným dětem (ústřižek 
ze složenky najdete na nástěnce v síňce kostela).
   Děkujeme všem, kteří na misĳní koláč přispěli a 
kteří nám takto pomáhají pomáhat.

Za misĳní klubko 
Jana Dvořáková, Horní Cerekev

Poděkování za misĳní koláč



* Křemešník, neděle 4. 10. do 12 h. 
Pohodová neděle pro rodiny s dětmi 
- dvojkolky seeway, skákací hrad, vý-
stava hub, soutěže, lanové centrum

* Klokoty, čtvrtek 15. 10. v 18 hodin 
Beseda s fotkami na téma Postřehy za 9 let v islám-
ském světě s oblátem P. Güntherem Ecklbauerem, 
který pobýval v Pákistánu, Libanonu či Egyptě.  

* Pelhřimov, Pátky mladých, vždy od 18 hodin 
P. Vojtěch Vágai z Pelhřimova pořádá každý 2., 4. 
a popřípadě i 5. pátek v měsíci setkání mladých 
v kapli Panny Marie u autobusového nádraží. 
Setkání začínají v 18 hodin, příchozí mohou za-
žít mše s kapelou, přednášky, zajímavé diskuse, 
filmy, hudbu, společenství, modlitbu i meditace. 
Více na www.facebook.com/PENCcatfar

Další fotky z farního táboráku na začátku nového školního roku

Události a pozvánky z naší diecéze Uprchlíci: Pomáhat a chránit (se)?

Médiím dominuje téma uprchlíků. Na jedné straně 
slyšíme výzvy k pomoci rodinám (jedna rodina z Pel-
hřimova už chce přĳmout syrskou rodinu), na druhé 
straně můžeme cítit obavu z neregulovaného přílivu 
lidí, kteří vyrostli v jiném prostředí, někteří i v jiném 
náboženství. Část z nich utíká před válkou (syrští křes-
ťané před Islámským státem), část vidí možnost lepší 
životní úrovně. Těžko to poznat. Panuje ale shoda, že 
pokud nejsou ochotni přĳmout naše pravidla a nejsou 
doma ohrožení, mají být posláni zpět. Politici mluví o 
ochraně hranic EU a pomoci v uprchlických táborech 
v okolí konfliktů. Říkají, že v 90. letech tu bylo daleko 
víc uprchlíků z Balkánu a země to zvládla. Nejen u 
křesťanů ale i tak panuje obava, že muslimové budou 
chtít víc práv, která mohou být v rozporu s těmi našimi. 
Každopádně pro nás je tato krize šancí jak upozornit 
na to, že Evropa vyrostla na křesťanství, a to je třeba 
chránit. Tím budeme chránit i sebe.                        (hm)
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V Horní Cerekvi opravili chodník a 
dlažbu u pomníku na náměstí a nabízejí 
k prodeji 17 zasíťovaných parcel na Ka-
menném vrchu (350 korun za m2). Pro 

velký úspěch místní ochotníci opakují hru Zítra 
to roztočíme, drahoušku, a to 30. a 31. 10. v 19.30 
v KD. Tamtéž pražští herci (Pitkin, Sypal, Maxa, 
Bi�nerová aj.) sehrají 9. 10. v 19.30 komedii Kšan-
da. V srpnu se konal sraz rodáků v Těšenově. 

V Novém Rychnově už je zprůjezdněná 
silnice na Rohoznou a nyní se opravuje 
veřejné osvětlení. Nájemcem obecní re-
staurace se nově stal p. Straka. 
Ve Veselé opravili cestu k Týnavě a obec 
přispěla na výměnu oken v kostele. V pá-
tek 16. 10. v 18.30 se na úřadě koná před-
náška Oldřicha Veselého o Indii.

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: 210 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: 26. října. 

Ohlédnutí za prázdninovým koncertem vážné hudby v Horní Cerekvi

- 4 -

Modlitba za blahořečení J. Toufara
V minulém čísle jsme psali o navrácení 
ostatků P. Toufara do Číhošti. Zároveň 
už běží proces za jeho blahořečení. K 
němu se vztahuje tato modlitba:
„Ježíši, Dobrý pastýři, děkujeme Ti za tvé-
ho služebníka Josefa Toufara. Dlouhá léta 
trpělivě usiloval stát se Tvým knězem a 

Tys mu dal sílu a své požehnání, aby překonal řadu pře-
kážek i protivenství. Stal se příkladným knězem, které-
mu nescházela obětavost, pracovitost, sociální citlivost 
ani humor. Hledal Tvou vůli, nechal se jí vést a inspi-
roval řadu následovníků ve kněžství. Pro svoji horlivou 
kněžskou činnost byl pronásledován, brutálně trýzněn 
a umučen. V děsivých podmínkách valdické cely zacho-
val věrnost Tvé církvi, nezradil své vnitřní přesvědče-
ní a vytrval ve víře a naději. Tebe, jenž jsi řekl „vezmi 
svůj kříž a následuj mě“, prosíme: dej nám téhož Ducha 
odvahy, statečnosti a vytrvalosti, kterým jsi naplňoval 
svého služebníka Josefa Toufara, abychom byli pevněj-
ší ve svědectví víry, vytrvalejší v naději a dokonalejší 
v lásce. Na přímluvu Panny Marie, kterou Tvůj kněz 
Josef vzýval v hodinách svého mučení a umírání, nám 
uděl milost brzkého blahořečení služebníka Josefa Tou-
fara, abychom mohli mít skrze jeho přímluvu účast na 
Tvých zaslíbeních. Amen.“

O prázdninách vystoupili 
v hornocerekvickém kos-
tele manželé Petr Nouzov-
ský (violoncello), Kristina 
Nouzovská-Fialová (viola) 
a také Antonín Rous (hous-
le) se svou dcerou Zuzanou 
Rousovou-Woelderink (vio-
la). Zazněly skladby Bacha, 
Beethovena, Mozarta a 
dalších. Na závěr účinkující 
obdrželi malý dárek. 


