
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Svatý otec od 8. 
prosince 2015 

do 20. listopa-
du 2016 vyhlásil 
Svatý rok milosr-
denství.  Možná 
si řekneš: „Copak 
v dnešním světě 

dokáže pomoct nějaké milosrden-
ství?” Papež na to ale řekl: „Rád 
bych, aby v tomto Svatém roce 
každý z nás udělal zkušenost s 
Božím milosrdenstvím, abychom 
byli svědky toho, co se Bohu líbí 
nejvíce. Je naivní myslet si, že to 
může změnit svět? Ano, lidsky 
řečeno je to bláznovství, ale „po-
šetilá Boží věc je moudřejší než 
lidé a slabá Boží věc je silnější než 
lidé (1 Kor 1,25)“. Staň se proto 
v tomto Svatém roce Boží hlás-
nou troubou. Začni tím, že budeš 
vědomě vyhledávat Boží milosr-
denství pro sebe lítostí, zpovědí, 
putováním ke Svaté bráně (pro nás 
nejbližší jsou v Želivě, Klokotech 
a Kostelním Vydří). A pokračuj 
tím, že budeš konat skutky mi-
losrdenství. Tvé jednání má být 
tím „troubením“. Bude-li třeba, 
přidej slovo svědectví... 

Na prahu nového roku také 
prosme Pannu Marii, Bo-

horodičku, aby se za nás neustá-
le přimlouvala, aby naše pěkná 
přání nezůstala jen v kostele, ale 
abychom je stále nosili ve svém 
srdci a přemýšleli nad nimi.

                                             Váš otec Jarosław 

Rok milosrdenství Zaplněným kostelem zněly koledy

leden 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Asi 300 lidí zaplnilo 9. prosince 
hornocerekvický kostel. Konala se 
tam totiž akce Česko zpívá koledy, 
kterou i tentokrát pořádala farnost 
spolu s městem Horní Cerekev.
   Na programu bylo kulturní vy-
stoupení místních dětí i křesťanské 
písně a koledy v podání skupiny 
USB (dříve SisterBand). Letos měla 
skupina profesionálního zvukaře, 
a tak zpěv lépe vynikl. Horní Cere-
kev byla jedním z devíti míst na Pel-
hřimovsku, kde se nadšenci k akci 
Česko zpívá koledy připojili. 
   Do hornocerekvického kostela tak 
zavítali i lidé, kteří ho běžně nena-
vštíví – i to lze brát jako přínos celé 
akce. Setkali se mladí i staří, k čemuž 
přispělo také dobré občerstvení. 
    Příchozí pozdravil náš duchovní 
správce P. Jaroslaw Zygmunt a také 
starosta města pan Jaroslav Andrle. 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu celé akce.  (hm)

Foto: Miroslav Václavík, městský úřad



 * žehnání vody, křídy a kadidla
Slavnost Zjevení Páně oslavíme při nedělních bo-
hoslužbách 3. ledna. Během těchto bohoslužeb se 
bude konat žehnání vody, křídy a kadidla. Slav-
nost Křtu Páně pak oslavíme v neděli 10. ledna.

 * tradiční farníples
Tuto sezónu se farní ples 
koná už 8. ledna ve 20 hodin 
v kulturním domě ve Vese-
lé, doprava bude zajištěna.
- Vstupenky si lze zajistit 
ve Veselé u paní Marie Buš-
kové, tel.: 776 823 966. Ještě 
není zcela vyprodáno. 
- K tanci a poslechu zahraje 
skupina Fontána live, ne-
bude chybět předtančení 
žáků ZŠ Počátky ani perníč-
ková dámská volenka. 

  * Tříkrálová sbír-
ka pro Charitu
Tříkrálová sbírka 
pro pelhřimovskou 
Charitu se koná v 
sobotu 9. ledna v 
Horní Cerekvi. Pro-
sím ty, kdo chtějí 
pomoci, ať přĳdou 

v sobotu ráno v 10 hodin na faru. Potřebujeme jak 
děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16 
let. Sbírka bude probíhat i v okolních vsích.

 * návštěvy nemocných a starších
V sobotu 9. ledna od 10 hodin bude návštěva ne-
mocných a starších farníků. Jména a adresy ne-
mocných nahlaste prosím včas v sakristiích.

 * sbírky na opravy kostelů
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy se bude konat 17. ledna.

Aktuality z našich farností 

PÁ 8. 1. tradiční farní ples    kulturní dům Veselá   20 hodin

Leden z pohledu liturgie

PÁ 15. 1. mládež: příprava na biřmování (mše, adorace) fara Horní Cerekev 18 hodin
SO 30. 1. mše svatá v Horní Vsi  kaple Horní Ves   16.30 hodin

SO 2. 1.  koncerty skupiny USB:       kostel Veselá 14 hodin, kostel Batelov 17 hodin   
NE 3. 1. slavnost Zjevení Páně - žehnání vody, křídy a kadidla   při pravidelných mších

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

1. Oktáv Narození Páně 
– Matky Boží, Panny Ma-
rie, slavnost
2. Sv. Basila Velikého a Ře-
hoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve 
3.  Nejsvětějšího Jména Ježíš
6.  Zjevení Páně, slavnost
7.  sv. Rajmunda z Peñafor-
tu, kněze 
13. sv. Hilaria, biskupa a 
učitele církve 
17. Sv. Antonína, opata 
18. Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 
20. Sv. Fabiána, mučedníka, 

sv. Šebestiána, mučedníka 
21. Sv. Anežky Římské, pan-
ny a mučednice 
22. Sv. Vincence, jáhna a 
mučedníka 
24. Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 
25. Obrácení svatého Pav-
la, apoštola, svátek
26. Sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 
27. Sv. Anděly Mericiové, 
panny 
28. Sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 
31. Sv. Jana Boska, kněze

Nový generální vikář naší diecéze
Novým generálním vikářem českobudějovické 
diecéze se stal P. ThLic. David Henzl, který řadu 
let působil jako kaplan v Pelhřimově. Teprve 38le-
tý duchovní, který studoval v Římě na Lateránské 
univerzitě, tak nahradil P. Adolfa Pintíře. Davida 
Henzla jsme mohli nedávno vidět v Horní Cerek-
vi na adventním setkání (viz str. 4).
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SO 9. 1.  Tříkrálová sbírka pro Charitu  Horní Cerekev a okolní vsi   od 10 hodin 
SO 9. 1. návštěvy nemocných a starších všechny farnosti   od 10 hodin 

Následující statistika ukazuje, kolik bylo v našich 
farnostech církevních svateb, křtů a pohřbů v roce 
2014 a v roce 2015. Rok 2014 je vždy uveden v zá-
vorce. Viditelný je pokles svateb ve všech třech far-
nostech. Rozdíl mezi křty a pohřby byl nejvíc alar-
mující v Horní Cerekvi, nejvyrovnanější byl po oba 
dva roky v Novém Rychnově. 

Farní statistika - srovnání 2014/2015

farnost         svatby      křty pohřby
Horní Cerekev (3) 1      (10) 5 (19) 13
Nový Rychnov (4) 1      (15) 12 (14) 15
Veselá   (1) 0      (2) 3  (5) 4



V prosinci zemřel biskup naší diecéze Jiří Paďour
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* Tříkrálová sbírka, 1.-14. 1.
Pelhřimovsko patří k nejštědřejším 
okresům v počtu příspěvků na oby-
vatele. Koledování v ulicích i letos 
doplní Tříkrálový koncert, který 10. 

ledna od 18 hodin uvede ČT 1. Moderují ho M. 
Kociánová a J. Čenský. Zahrají Javory, P. Šporcl, 
Kašpárek v rohlíku, B. Bocek a P. Helan.

* J. Zíma+Y.Simonová, Božejov, lístky od 18. 1.
Božejovský farář P. Lovaš pokračuje v kulturních  
pořadech - na 13. 2. do Božejova zve J. Zímu  a Y. 
Simonovou. Lístky za 250 korun se začínají pro-
dávat 18. 1. na úřadě městyse, tel.: 565 397 211.

Události a pozvánky nejen z diecéze

   Jiří Paďour se narodil 4. 
dubna 1943 ve Vraclavi 
na Ústeckoorlicku. Po ma-
turitě nemohl pro třídní 
původ studovat vysokou 
školu, proto se vyučil me-
chanikem počítacích strojů 
a poté studoval herectví na 
Divadelní akademii múzic-
kých umění v Praze. 
   V 60. letech působil v di-
vadlech Na zábradlí a Za 
branou, kde se potkal mj. s 
Václavem Havlem.
   Po roce 1970 studoval 
na teologické fakultě v Li-
toměřicích. Kněžské svě-
cení mu bylo uděleno 21. 
6. 1975 v Praze. Dva roky 
působil v Mariánských 
Lázních, pak mu byl odňat 

státní souhlas k výkonu kněžské 
služby. V letech 1978-79 byl se-
kretářem kardinála Tomáška, ale 
po odmítnutí spolupráce se Státní 
bezpečností musel i odtud odejít. 
   Pracoval jako topič, uklízeč 
apod. a tajně působil jako kněz. 
Tajně vstoupil do kapucínského 
řádu a r. 1983 složil věčné sliby. 
Státní souhlas mu byl vrácen až r. 
1986, do r. 1992 působil v Praze.
   V roce 1997 přĳal biskupské svě-
cení a od roku 2001 byl jmenován 
biskupem českobudějovické die-
céze. Ze zdravotních důvodů na-
bídl v roce 2013 papeži rezignaci 
na tento úřad a ten ji přĳal. 
   Zemřel 11. 12. (v den výročí tzv. 
číhošťského zázraku) v hospici sv. 
J. N. Neumanna v Prachaticích, 

zaopatřen svatými svátostmi.
Obraz J. Paďoura roku 2014 namaloval Jaroslav Ben-
da ze Sázavy, mj. restaurátor křemešnického oltáře. 

   Vzpomínka na Jiřího Paďoura
V létě 1975 jsem přijela na léčení do Mariánských Láz-
ní a hned jsem byla upozorněna na mladého kaplana, 
který tam působí a má „úžasné“ promluvy a „nabi-
tý“ kostel. Byl to Jiří Paďour. A jeho popularita měla 
za následek, že mu po dvou letech byl odebrán státní 
souhlas ke kněžské službě. S manželem, který za mnou 
do lázní přijel, jsme P. Paďoura navštívili a od té doby 
trvaly naše kontakty, které přerušila až jeho smrt.
   Mohla jsem tak poznat životní cestu p. biskupa od 
divadelnictví ke kněžství a poznat, jaké ponižování 
snášel ze strany tehdejšího režimu. Dozvěděla jsem se 
jeho obrovském nasazení  (kromě úklidu v pražském 

metru a mytí oken se sám staral o nemocné rodiče a 
zejména pracoval pro církev ve skrytosti), o činnosti v 
kapucínském řádu, službě na biskupském stolci a pak i 
zdravotních problémech, které se stále zhoršovaly.
   Vážila jsem si jeho statečnosti, věrnosti pravdě a Kris-
tu a jsem nesmírně vděčná, že jsem ho mohla osobně 
poznat, mluvit s ním a že jsme se s ním mohli také na-
posled rozloučit v katedrále sv. Mikuláše.
   V knize C. F. Weizsäckera Dějiny přírody, kterou si od 
nás kdysi půjčil, nám zanechal podtržené některé pa-
sáže, které ho zaujaly. Dvakrát podtržená je tam věta: 
„Láska – to je nahlížet potřeby druhých, což ruší boj o 
(vlastní) existenci“. To bylo jeho „kázání“ pro nás. 
   Děkujeme.              Jana Mazancová, Veselá

Ohlasy čtenářů idnes.cz na úmrtí biskupa

Miroslav Steiner: Zažil jsem ho několikrát na Lomeč-
ku, byl to vynikající řečník. Když jsem ho naposledy 
poslouchal, netušil jsem, že je tak nemocný.
Milan Vácha: Byl nepřehlédnutelný a zůstane i ne-
zapomenutelný. Bůh bude určitě k jeho duši milostivý, 
jeho duch bude dále činit dobro a budiž mu lehká zem. 
Jan Nota: Byla to velká osobnost, která dokázala dodat 
obrovskou útěchu.
Marek Tůma: O jednoho slušného a čestného člověka 
je zase svět chudší. Před lety jsem se s tímhle sympatic-
kým pánem bavil, nebyly to věci náboženského rázu, ale 
celkově o životě... 
Josef Němeček: Měl jsem možnost se s ním setkat v 
lázních. Příjemný, vtipný a velmi vzdělaný chlapík.



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Nový Rychnov 
a Veselá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická 
farnost H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem 
Zygmuntem. Náklad: 160 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. ledna. 

Chlapské hnutí je i v 
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Pár vybraných snímků z proběhlých akcí našich farností 

Snímek vlevo nahoře zachycuje p. Hanu Valkovou a 
misĳní jarmark - výtěžek z prodeje cukroví šel na misie. 
Ten samý den se konalo i adventní setkání s P. Davidem 
Henzlem z Třeboně (viz první fotka níže). Spodní dva levé 
snímky jsou pak z mikulášské besídky na faře. 

Dva snímky vpravo nahoře dokumenují adventní zájezd 
do Prahy - první zachycuje interiér moderního kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, druhý je z 
centra města. 
Snímek vlevo dole ukazuje novokněžské požehnání 
Maxe Kašparů, který byl vysvěcený na kněze řecko-ka-
tolické církve (tam může být kněz ženatý), zároveň ale 
může sloužit mši římsko-katolickou. Max Kašparů žĳe 
v Rynárci, pracuje jako psychiatr a je autorem duchovní 
literatury. Je členem Rady České televize. 
Vpravo dole vidíme přípravu biřmovanců. 


