
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Dnešní nedělí 
(29. 11.) vstu-

pujeme do adven-
tu, do prosince, do 
nového církevního 
roku a v tomto po-
svátném čase jste 
se rozhodli obno-

vit svého ducha i srdce. Dnes nás 
k tomu povzbuzují slova žalmu: 
„K tobě, Hospodine, pozvedám 
svou duši.” Pozdvihněme tedy k 
Pánovi duši tak, že budeme rozjí-
mat o plánech, které Bůh Stvořitel 
má s naším životem. Bůh je oprav-
du Stvořitelem, v Bibli čteme „Na 
počátku stvořil Bůh nebe i zemi.” 
Ale protože mezi námi může být 
i nevěřící nebo člověk slabé víry, 
který Bibli neuznává, obraťme se 
ke zdravému lidskému rozumu, 
který má platnost pro každého.

Zdravého lidského rozumu se 
dovolávají největší myslitelé 

jako Anselm Canterburský, Kant, 
Heel, Fichte, Newman i Tomáš 
Akvinský, když říkají: „Ve vidi-
telném světě platí zákon příčin-
nosti. Podle něj má každá věc na 
světě příčinu svého vzniku mimo 
sebe.” A tak i celý svět a vše, co na 
něm roste a žĳe, má příčinu svého 
vzniku mimo sebe. A tu prapříči-
nu nazýváme Bůh Stvořitel. I pod-
le zdravého rozumu je tedy Bůh 
Stvořitelem nebe i země. Berme 
advent jako čas milosti a spolu-
pracujme s Bohem.

                                             Váš otec Jarosław 

Pozvedněme svou duši

Svatomartinský průvod s žehná-
ním mladého vína se poprvé konal 
v Horní Cerekvi. Desítky lidí šly v 
sobotu 14. 11. v průvodu od kul-
turního domu ke kostelu, kde otec 
Jaroslaw pronesl modlitbu a požeh-
nal víno. Svatý Martin sice přĳel na 
bělouši, ale sníh nepřivezl. Program 
pokračoval v Rustikalu.                (pc)

Svatý Martin přĳel na koni ke kostelu

prosinec 2015
prosinec
prosinec

Ze života 
našich tří 
farností

Loni se Horní Cerekev poprvé 
připojila k celostátní akci Česko 
zpívá koledy s Deníkem. Setká-
ní mělo velký ohlas, přišlo na něj 
přes 200 lidí. Letos chce město s 
farností zpívání zopakovat. 
   Termín je celostátně určen na 
středu 9. prosince v 18 hodin. 
Zpívat se opět bude u vánočního 
stromu před farou. I letos zahraje 

kapela Unikátní Sis-
terBand s ozvučením 
a příchozí si budou 
moci zazpívat známé 
české koledy. Občerst-
vení je zajištěno. 
   Kde dále kapela vystoupí?
NE 27. 12. - Horní Cerekev 14 h,  
Nový Rychnov 17 h. 
SO 2.1. - Veselá 14 h, Batelov 17 h

Přĳďte si zazpívat koledy s Deníkem



 * misĳní jarmark a adventní setkání 
O 1. neděli adventní (29.11) se v Horní Cerekvi na 
faře po mši koná tradiční Misĳní jarmark. Výtě-
žek půjde na Papežská misĳní díla. Ve 14 hodin na 
faře začne adventní setkání s P. ThLic. Davidem 
Henzlem, bývalým pelhřimovským kaplanem.  

 * změna v bohoslužbách ve Veselé
U dvou středečních mší ve Veselé dochází ke změ-
ně času. Dne 2. a 9. 12. budou mše místo navečer v 
9.30 hodin dopoledne. 

 * rorátní mše svaté
Budou v adventu každý pátek v 18 hodin v Horní 
Cerekvi. Děti si na ně mohou připravit lampióny, 
dospělí si mohou přinést svíčky v kelímku.  

 * adventní pouť do Prahy
V sobotu 5. 12. pojedeme do Prahy, kde 
odsloužíme mši v kostele Nejsvětější-
ho Srdce Páně na Vinohradech, pak lze 
navštívit trhy. Autobus: N. Rychnov 
6.45, H. Cerekev 6.55, Rynárec 7.10, 
Pelhřimov 7.20. Návrat: asi 20 hodin.

 * mikulášská besídka
Děti s rodiči zveme na mikulášskou be-
sídku: 6. 12. v 15.30 na faře v H.Cerekvi. 

 * příprava kostela na svátky
V úterý 22. 12. od 9 hodin připravíme hornocerek-
vický kostel na svátky, postavíme betlém a uklidí-
me. Prosím ty, kdo mají dost času a sil, o pomoc.

Aktuality z našich farností 

TERMÍNY MŠÍ SVATÝCH O SVÁTCÍCH
   24. 12.  - Veselá 22 h, Horní Cerekev 24 h.
   25.12, 26.12. i 27. 12. - všude jako v běžnou neděli 
   31.12. - Horní Cerekev 15 h, Nový Rychnov 17 h.
   1. 1. - H. Cerekev 9.30 h, Veselá 11 h.

PÁ 4. 12. první pátek v měsíci (adorace, růženec)      H. Cerekev   od 17 hodin

Prosinec z pohledu liturgie

SO 12. 12. setkání ministrantů   fara Horní Cerekev   9-10 hodin
SO 12. 12.  návštěvy nemocných a starších všechny farnosti   od 10 hodin 
SO 12. 12.  zpovídání pro všechny farníky kostel v Horní Cerekvi  16.00 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. Sv. Edmunda Kampiána 
3. Sv. Františka Xaverského
4. Sv. Jana Damašského
6. Sv. Mikuláše, biskupa, 
hlavního patrona naší 
diecéze, slavnost
7.  Sv. Ambrože, biskupa 
8. Panny Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního 
hříchu, slavnost
9. Sv. Jana Didaka Cuauht-
latoatzina 
11. Sv. Damasa I. papeže 
12. P. Marie Guadalupské 
13. Sv. Lucie, mučednice 

14. Sv. Jana od Kříže, kněze 
a učitele církve 
21. Sv. Petra Kanisia, kněze
23. Sv. Jana Kentského 
25. Narození Páně slavnost
26. Sv. Štěpána, prvomu-
čedníka, svátek
27. Sv. Rodiny Ježíše, Ma-
-rie a Josefa, svátek; Sv. 
Jana, evangelisty 
28. Svatých Mláďátek, mu-
čedníků, svátek
29. Sv. Tomáše Becketa, 
biskupa a mučedníka 
31. Sv. Silvestra I. papeže

„Kostelní“ společenská kronika 
pohřeb 9. 11. - František Zeman, Nový Rychnov 
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PÁ 4. 12.(a každý další pátek)     rorátní mše sv.  Horní Cerekev    18 hodin

Kromě pravidelných zpovědí můžete také využít 
mimořádného zpovídání v Horní Cerekvi, které se 
pro všechny farnosti koná v sobotu 12. prosince od 
16 hodin. Zpovídat bude kněz z Trhových Svinů P. 
Mgr. Marcin Żelazny, který následující neděli také 
bude sloužit mši (i před ní bude chvíle na zpověď). 

Využĳme možnost svaté zpovědi

NE 5. 12. mikulášská besídka   fara Horní Cerekev   15.30 hodin

SO 19. 12. mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves   16.30 hodin
NE 27. 12. koncert skupiny USB :      kostel Horní Cerekev 14 hodin , kostel Nový Rychnov 17 hodin

Přivezou ho už tradičně skauti z Brna, a to 19. 12. 
rychlíkem v 9.58 do stanice Horní Cerekev. Den nato 
v neděli 20. 12. si ho můžete připálit při mši svaté. 
Počátečtí skauti „Sušený tresky“ s jeho rozdáváním 
19. 12. v 17 hodin v letním amfiteátru u kina spo-
jili kulturní program, během kterého zazpívá skup-
na Unikátní SisterBand. Můžete tam ochutnat čaj a 
skautský svařák. Betlémské světlo je poselstvím lás-
ky, štěstí, naděje a vděčnosti. 

Kde získáme Betlémské světlo?



Ze svatomartinského florbalu naši borci přivezli stříbro
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V sobotu 7.11. se v Třešti již po několikáté ko-
nal florbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 
10 týmů převážně z brněnské diecéze. Po zá-
pasech ve skupinách následovaly boje o první 
příčky. Náš tým se po semifinálové výhře nad 
domácí Třeští utkal o první místo. Finále roz-
hodly nájezdy. Ani v sedmé sérii naši florba-
listé nedokázali prolomit smůlu. Soupeř šan-
ce využil a po proměněném nájezdu se mohl 
radovat z vítězství. Nezbývá než poděkovat 
organizátorům za skvěle zvládnutý turnaj 
a vzdát čest soupeřům, kteří ukázali velkou 
kvalitu.                               Martin Havelka

* České Budějovice, 12.12., 13.00 
Adventní filmové rekolekce v klášteře 
Obětování Panny Marie na Piaristic-
kém náměstí, tentokrát s filmem Jean-
-Pierra Amérise Příběh Marie (2014) a s 
doc. Suchánkem a P. Němcem

* klášter Želiv, 13. 12. v 17 h.
V ambitech kláštera se koná exkluzivní koncert 
Evy Pilarové s doprovodem klavíru a kontraba-
su. Vstupenky za 290 Kč na tel.: 731 598 889

* Pelhřimov, čtvrtek 17. 12. v 17 h. 
V městské knihovně pořádá KDU-ČSL be-
sedu s Milošem Doležalem, autorem kni-
hy o P. Toufarovi, umučeném v 50. letech 
kvůli číhošťskému zázraku. Doležal uve-
de i novou knihu Toufarových kázání.  

* Křemešník, 26. 12., 18 h
Matice Křemešnická pořádá tradiční vánoční 
koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Vystoupí 
Schola z Vyskytné a okolí a soubor Řekni všem. 

Duchovně-kulturní pozvánky nejen z naší diecéze

Nabízíme knížky z Návratu domů
Do poloviny ledna je na faře v Horní Cerekvi možno 
vždy po nedělní mši svaté zakoupit knížky z naklada-
telství Návrat domů. Kdo by měl zájem si knihy pro-
hlédnout a zakoupit i mimo neděli, kontaktujte prosím 
p. Janu Dvořákovou (např. přes redakci zpravodaje). 

  Jedním z bestsellerů Návratu domů je 
překlad knihy G. Chapmana Pět jazy-
ků lásky. V ní manželský poradce říká, 
že pokud chcete harmonický vztah, po-
třebujete mluvit „jazykem lásky“ svého 
partnera. Každý má totiž tento jazyk jiný 
- někdo potřebuje slova ujištění, jiný po-

zornost, další dary, jiný skutky služby a ještě jiný fyzic-
ký kontakt. Kniha je ideální pro snoubence a manžele.   

Ještě jedno fotografic-
ké ohlédnutí za žeh-
náním mladého sva-
tomartinského vína u 
kostela v Horní Cere-
kvi s kostýmovanými  
účastníky průvodu a 
starostou města Jaro-
slavem Andrlem.

Zapojte se do Tříkrálové sbírky!
Horní Cerekev se chce i tuto zimu zapojit do celostátní 
tradiční Tříkrálové sbírky. Pro tento účel hledáme ko-
ledníky i vedoucí skupinek. Zatím to vypadá, že by se 
mělo koledovat 9. ledna 2016. Hlásit se můžete na faře  
nebo u mě.                Jaroslava Vopálková, H. Cerekev



V Horní Cerekvi se 5. 12. v 21 hodin v KD 
koná taneční zábava se skupinou Tlustá 
Berta. KD hostí také vánoční charitativní 
koncert místního zpěváka Ondřeje Slavi-

čínského a jeho hostů - 19. 12. v 18 hodin. V kapli v 
Chrástově se 27. 12. v 16.30 odehraje vánoční mu-
zicírování Matěje Žáka a Vojtěcha Kovalskyho.

V Novém Rychnově se 11. 11. konal lam-
pionový svatomartinský průvod. V úterý 
1. 12. v 16.30 bude slavnostní rozsvícení 
stromku. Program začne vystoupením 

dětí z MŠ i ZŠ v kostele, venku pak zahraje živá 
kapela. Na příchozí čeká punč a grog.  

Ve Veselé se 12. 12. koná koncert už zmí-
něného Ondřeje Slavičínského. Spolu s 
Lucií Pragerovou a Petrem a Marií Sejko-
vými vystoupí od 18 hodin v kostele. 

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: 28. prosince. 

Chlapské hnutí je i v naší farnosti
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Šikovné ženy už upletly 360 
čtverců z vlny pro dobrou věc V tomto farním zpravodaji již 

jste letos četli o hnutí Modlitby 
matek, kdy se setkávají některé 
ženy-matky z našich farností. 
Nyní bychom vás chtěli infor-
movat, že existují i chlapské 
skupinky, kde se scházíme my 
muži. 
   Takzvané chlapské hnutí vychází z myšlenek ame-
rického františkána Richarda Rohra, podle kterého 
dnešním západním mužům chybí mužská iniciace. 
Ta kdysi ve všech civilizacích mladé chlapce formou 
bolestivé zkušenosti uváděla mezi muže. Bez ní mu-
žům hrozí, že si celý život něco dokazují, nebo se 
duševně neodpoutají od náruče vlastní mámy. 
    I v církvi muži potřebují víc zemitých symbolů 
a dobrodružných zážitků, které hledají je ve spor-
tu, armádě, myslivosti a dalších „chlapských“ zále-
žitostech. Richard Rohr se rozhodl iniciační rituály 
v symbolické rovině a na křesťanském základě ob-
novit. Jednou z mála zemí, kde probíhají, je i Čes-
ko. Mezi více než tisícovku mužů, kteří tyto rituály 
podstoupili, patříme i my. Dnes se scházíme ve sku-
pinkách, kde se tuto zkušenost snažíme rozvíjet. 
    Přidat se k nám může každý, kdo zmíněným ritu-
álem projde. Více na www.chlapi.cz. 
                                      Jiří Smrčka, Pavel Hunal, Pavel 
Dvořák, Jiří Štercl, Jan Mazanec, Martin Vlk

Začátkem roku jste ve farním zpra-
vodaji četli výzvu z časopisu Duha 
k pletení čtverců pro výrobu dek 
nebo k darování zbytků vlny. Čtver-
ce nebo celé deky se předají do ba-
vorské farnosti Seebruck, odkud se 
posílají buď do nemocnic a útulků 
v Rumunsku, nebo se deky prodají 

a výtěžek jde na stavbu škol v africkém Malawi. 
   V našich farnostech se během roku do pletení zapojilo 
asi devět žen. Už jsme 160 čtverců předali a dalších 200 
je nashromážděno. Dostala jsem od Duhy pro všech-
ny pletařky poděkování, které se rozdávalo v kostele. 
Akce pokračuje, můžeme plést dál. Pokud dostaneme 
klubíčka, budou v kostelích k rozebrání (nemá smysl 
kupovat novou vlnu, protože lidé, kteří nepletou, da-
rují zbytky vlny).
      Jak takové pletení vypadá prakticky?
Vlna by měla být silnější. Tenkou vlnu použĳte dvojitě. 
Upleťte čtverec o straně asi 23 cm, to je asi 40 ok. Pleť-
te stále hladce. Barvy můžete kombinovat podle toho, 
jaké zbytky máte. Stačí odevzdat jen tyto čtverce, ale 
pokud si troufáte, můžete čtverce zháčkovat a obháč-
kovat deku 6 krát 8 čtverců. Čtverce skládejte střídavě 
tak, aby upletené řady byly svisle i vodorovně kolmo 
na sebe. Skládání čtverců je prostorově náročnější a 
těžší i tím, že čtverce nejsou přesně stejně velké.  
    Své výtvory můžete zaslat přímo Duze (P. Tomáš C. 
Havel, Soukenická 161, Písek 397 01) nebo předat mně 
(tel.: 728 123 259), já zajistím odvoz a odpovím na do-
tazy. Ukázka visí v kostele v Horní Cerekvi.

Marie Hunalová, Horní Cerekev

„Kdyby se Kristus 
tisíckrát narodil v 
Betlémě, není nám 
to nic platné, jest-
liže se nenarodí v 
našich srdcích“. 
Přeji Vám všem, 
ať Vás moc a síla 
Božího požehnání 
vede po všech ne-
dělních i všedních 

cestách adventních 
dnů.        o. Jaroslaw


