
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

V       únoru proží-
váme Den ne-

mocných. Chceme 
si u nohou Panny 
Marie a Ježíše uvě-
domit, že Bůh stojí 
při nás i v nemoci 
fyzické, psychické či 

duševní. Nemoc a smrt přišla skrze 
hřích. Ráj byl plností milosti, spo-
číval v neomezené harmonii a zni-
čil ho hřích. Ale Bůh nás nenechal 
napospas smrti. Ústy Izaiáše nám 
říká: „Jako kojence ho ponesou na 
zádech a na klíně ho budou laskat. 
Jako matka utěšuje svého syna, tak 
i já vás potěším.“  Bůh nás chce těšit 
a posilovat, a to je to hlavní, co nám 
v nemoci dává. Nechce, abychom 
se uzavřeli a propadli zoufalství 
a hněvu, což se stává, když se nás 
něco dotkne. Je důležité vnímat, že 
nám Bůh chce předat své potěšení a 
posilnění. Panna Maria jako dobrá 
matka stojí při nás a prosí, aby naše 
víra nezeslábla. Od roku 1858 za-
čalo v Lurdech přibývat poutníků, 
překvapených silou modlitby mís-
ta. A překvapených i tím, jak Bůh na 
prosby odpovídal a kolik tam bylo 
uzdravení. Proč Bůh činí zázraky? 
Aby o něm člověk přestal pochy-
bovat, aby k němu znovu upevnil 
svou důvěru. Maria  se zjevuje v 
Lurdech, Fatimě, La Sale�ě, aby 
nám připomněla, že Bůh je. Přĳmě-
te proto pozvání na Den nemoc-
ných v našich farnostech a pomoz-
te ostatním přĳít.   otec Jarosław 

Den nemocných Farní ples i letos přinesl kulturní zážitek

únor 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Veselský kulturní dům opět hostil 
farní ples, tentokrát výjimečně ne 
v únoru, ale už 8. ledna. Sál i přísálí 
zaplnili nejen místní, ale i hosté z 
dalších našich farností a dále z Ry-
nárce, Pelhřimova či Božejova.   
   Ani tentokrát nechybělo před-
tančení v podání žáků ZŠ Počátky 
(foto dole),  kteří upoutali nápadi-
tými kostýmy. Po nich už pódium 
patřilo kapele Fontána live, která 
střídala tradiční i moderní písně. 
   Pouze kolem půlnoci ji zastou-
pily dívky z kapely USB, které si 
připravily půlnoční překvapení. 
Bohatá tombola uspokojila každé-
ho a ani nebylo nutné kupovat sto 
lístků, jak učinil jeden rekordman. 
Vítězem ceny č. 1, tedy sladkých 
varhan, se stal p. Jaroslav Aldorf 
z Veselé (snímek vpravo).  Dík za 
celou akci patří týmu pořadatelů 
kolem pí Marie Buškové.    (hm)



 * začíná půst a s ním také křížové cesty
Ve středu 10. února je Popeleční 
středa, tímto dnem začíná postní 
doba a první následující neděli je 1. 
neděle postní. 
    V postní době  se budou v našich 
farnostech konat pobožnosti křížo-
vé cesty v následujících termínech: 

   Horní Cerekev - pátek 17.30, neděle 10 hodin
   Nový Rychnov - čtvrtek 17.30 h
   Veselá - středa 18.00 h 

 * prosba o modlitbu
Dne 7. února budu děkovat Bohu za dar života. 
V Horní Cerekvi k této příležitosti budu sloužit 
mši svatou a prosím Vás o modlitbu. Děkuji. P. Ja-
rosław

 * sbírky na opravy kostelů
Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy kostelů se bude konat 14. února, na 
Svatopetrský haléř pak v neděli 21. února.

Aktuality z našich farností 

SO 6. 2. setkání ministrantů     fara v Horní Cerekvi   9 - 11 hodin 

Únor z pohledu liturgie

SO 27. 2. mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves    16.30 hodin 

ÚT 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu , mše svatá   kostel H. Cerekev 18 hodin   
PÁ 5. 2.   první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)  Horní Cerekev  17 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

2. Uvedení Páně do chrá-
mu, svátek
3. Sv. Blažeje, biskupa a 
mučedníka, Sv. Ansgara
5. Sv. Agáty, panny a mu-
čednice
6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, 
mučedníků 
8. Sv. Jeronýma Emilianiho 
Sv. Josefíny Bakhity, panny 

10. Sv. Scholastiky, panny 
11. Panny Marie Lurdské
17. Sv. Alexia a druhů, 
řeholníků 
21. Sv. Petra Damianiho, 
biskupa a učitele církve 
22. Stolce svatého Petra, 
apoštola, svátek
23. Sv. Polykarpa, biskupa a 
mučedníka
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SO 13. 2.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti   od 10 hodin
PÁ 26. 2. setkání mládeže (mše, adorace, program na faře)  fara Horní Cerekev  18 hodin 

„Kostelní“ společenská kronika 
 pohřby: 
5. ledna - František Háva, Horní Cerekev 
5. ledna - Alžběta Smrčková, Nový Rychnov
10. ledna, Libuše Kudláčková, Nový Rychnov 
14. ledna, Čestmír Pavlíček, Horní Cerekev
14. ledna, Vlasta Koňáková, Nový Rychnov

Ve čtvrtek 11. února máme památku Panny Marie 
Lurdské a zároveň je to Světový den nemocných. 
Proto se při následujících bohoslužbách: 
 9. února (ÚT) v Horní Cerekvi v 18.00
 10. února (ST) ve Veselé v 18.30 a 
 11. února (ČT) v Novém Rychnově v 18.00 
bude hromadně udělovat svátost nemocných. 
    K ní může přistoupit každý, kdo je nemocný nebo 
kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší 
farníky k přĳetí této svátosti. 
    Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o 
přĳetí svátosti nemocných předtím přistoupili ke 
svátosti smíření - tedy ke zpovědi. Není správné, 
když někdo přĳímá Krista skrze pomazání a už za 
chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti ne-
mocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k 
Bohu celého člověka.                     P. Jarosław

Hromadná svátost nemocných

V červenci 2016 se 
uskuteční Celosvětové 
dny mládeže v polském 
Krakově, které budou 
trvat čtrnáct dní. Mladí 
se zde setkají s pape-
žem Františkem, du-

chovně posílí a zažĳí nezapomenutelnou atmosféru. 
   Zároveň to ale není levná záležitost, proto se Kato-
lický týdeník akci podpořit asi stovkou výtisků zdar-
ma. Kromě toho se také konala sbírka a její výtěžek 
se rozdělí mezi osm mladých z naší farnosti, kteří se 
na setkání mládeže v Krakově přihlásili. Vybralo se 
na ně už celkem 5 740 Kč. 
   Kdybyste měli zájem mladé dodatečně podpořit, 
můžete kdykoli přinést finanční dar otci Jaroslawo-
vi. Za každý dar děkujeme.           

Mladí na setkání s papežem nemusí 
létat přes půl světa, bude v Krakově



My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem vám
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* Beseda s P. Váchou, J. Hradec, 1. 2.
Kněz, teolog a přírodovědec Marek 
Orko Vácha zavítá 1. 2. v 18 hodin na 
jindřichohradeckou fakultu mana-
gementu VŠE. Tématem přednášky 
bude ochrana životního prostředí v 

souvislosti s papežovou encyklikou Laudato Si.

* Přednáška pro manžele, Jihlava, 3. 2.
„O šancích a úskalích manželského života“ je ná-
zev přednášky Mons. Aleše Opatrného, kterou 3. 
února v 18 hodin na VŠ Polytechnické v Jihlavě (v 
posluchárně P4 v Tolstého ulici) pořádá ČKA.

* Vyprávění o misiích v Africe, Klokoty, 3. 2.
Misionář-oblát P. Tomáš Vyhnálek bude 3. února 
v 18 hodin vyprávět o svém působení v muslim-
ské Západní Sahaře. Promítne i fotografie.

* Historik promluví o Karlu IV., Tábor, 8. 2.
V rámci 700 let od narození Karla IV. o něm pro-
mluví historik a teolog prof. Martin Weis, 8. 2. v 
17.30 hodin v sále Husitského muzea v Táboře. 

Události a pozvánky nejen z diecéze

V sobotu 9. ledna se v Horní Cerek-
vi uskutečnila Tříkrálová sbírka.  
 Koledníci se sešli na faře, kde utvo-
řili čtyři skupinky. Jelikož je tato 
tradice zvykem již po několikáté, 
lidé je ve svých domovech vřele ví-
tali a ochotně přispívali na tuto ce-

lostátní sbírku. V neděli se pak vy-
tvořila ještě pátá skupinka v Horní 
Vsi. Celkem se vybralo 32 561 Kč. 
     Všem dárcům mnohokrát děkuje-
me za jejich vlídné přĳetí a přispění 
na pomoc lidem, kteří to potřebují.  
        Jarka Vopálková

V Horní Cerekvi se 13. 2. ve 20 hodin v 
KD koná 16. Městský ples, hraje Kera-
mička, vystoupí TK Chrisstar z Jihlavy 
a Motorajdy z Hodic. Maškarní průvod 

vyjde 6. února ve 13 hodin od vlakového nádraží.  
Dědkovský bál s Rotací se koná 13. 2. ve 20 hodin 
v Hříběcí U Šimků. Tamtéž Hříběcké divadýlko 
představí hru Mistr tvoří - poprvé 20. 2., dále 27. 
2., 5. 3. a 12. 3., a to vždy v 19:30 hodin.

V Novém Rychnově chtějí předejít vysy-
chání vodních zdrojů, které městys su-
žovalo loni nejen v létě, ale i na podzim 
(náhradní zdroj se čerpal ze Sázavy). Ne-

chali si udělat speciální geologický průzkum, jeho 
výsledky budou známé v únoru. Celé věci městys 
přikládá větší důležitost než stavbě nové školky 
nebo opravě takzvané Koubkovny.

Ve Veselé po letech obnovili povánoční 
turnaj v pingpongu. Silvestrovský hokej 
vyhráli svobodní nad ženatými v pomě-
ru 5:4. Maškarní průvod letos vyjde 6. 2. 

ve 13 hodin, dětský karneval se koná 27. 2. ve 13 
hodin v sále místního KD.   

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: 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: 24. února. 

- 4 -

Fotografické ohlédnutí za farním plesem ve Veselé 

Ani koncem roku 2015 jsme s kapelou USB nezůstali 
pozadu a zúčastnili se mnoha akcí a koncertů, na kte-
ré jsme se připravovali. Ještě před Vánoci jsme přĳali 
pozvání skautů a s radostí zavítali do Počátek, kde 
jsme v podvečerních hodinách doprovázeli svým zpě-
vem předávání Betlémského světla. Cestu do Počátek 
jsme spojili s návštěvou léčebny dlouhodobě nemoc-
ných, kde jsme si spolu s klienty i personálem zazpí-
vali koledy a tím jim snad alespoň trochu zpříjemnili 
nelehké chvíle a vykouzlili úsměv na tváři.
    Dalším místem, kam si s námi mnoho z vás přišlo 
zazpívat, byly vánoční koncerty v Horní Cerekvi, Novém 
Rychnově, Veselé, Batelově a Blatné. Potěšil nás velký zá-
jem a zároveň nám tím posluchači dali najevo, že to co 
děláme, má smysl.
   Poslední veřejné vystoupení, které se konalo již v no-
vém roce, se odehrálo v Jihlavě, kde jsme na náměstí do-
provázeli akci Tříkrálový svařák na podporu Tříkrálové 
sbírky. Nás, tři krále v převleku, ani kolemjdoucí neod-
radila zima a mráz, a tak jsme mohli společně předávat 
radost v podobě zpěvu i finančních darů pro Charitu.
   Po dobu všech vystoupení byla k dispozici vánoční CD, 
kterých se od roku 2013 prodalo necelých 400. Díky všem 
kupujícím jsme tak na konto Papežských misĳních děl 
mohli poslat 8000 Kč a tím pomoci chudým a nemocným 
tam, kde je to nejvíc třeba. Ještě jednou děkujeme vám, 
kdo jste si našli čas a našich akcí se zúčastnili. Stejně i 
všem sponzorům, partnerům a kněžím, kteří nám vyšli 
vstříc a pomáhali. Snad to nebude dlouho trvat a znovu se 
s vámi setkáme.                                 Marie Dvořáková 

Skupina USB během svých koncertů prodala už skoro 400 CD


