
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Maria na výzvu 
ke spolupráci 

a na výzvu k part-
nerství odpovídá: 
„Jsem služebnice 
Páně!“ Jako je Bůh 
pro člověka, tak je 
člověk pro Boha. 

Místo člověka je u Boha. „Ať se mi 
stane podle tvého slova.“ Maria se 
odevzdává Bohu, bezmezně mu 
důvěřuje. Plná víry v betlémské stá-
ji obětuje svého syna. Plná víry stojí 
u paty kříže. To, co prožívala, není 
možné pochopit. Maria je vzorem 
důvěry v Boha a spolupráce s ním. 
Pro mnohé končí lidský život smrtí, 
a proto si dávají záležet na tom, co 
je a co bylo. Věřící lidé mají plnější 
a bohatší obzor, který práh smrti 
překračuje. To, že naše naděje není 
prázdná, dokazuje slavnost: Marie 
Nanebevzatá s tělem a duší. Pro-
tože v nebi, v Boží chvále, je místo 
pro celého člověka.

Věříme, že se na Marii naplnila 
všechna Boží zaslíbení, daná 

lidem. Ten, který vzal svou služeb-
nici do nebe, vzal svého Syna do 
království a přĳme také nás - díky 
Ježíši, našemu Pánu a bratru - do 
místa, které lze těžko popsat, které 
žádné oko nevidělo, ani ucho ne-
slyšelo, ani lidské srdce neobsáh-
lo. Nechme se překvapit! Víme, že 
zárukou naší budoucnosti je Ježíš 
Kristus a Maria Nanebevzatá, kte-
rá je pro nás znamením a důkazem 
dosažitelnosti nebe.   otec Jaroslaw

Mariánský měsíc Vzkříšený Pán nám říká: Nebojte se!

květen 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Ve velikonočním čase vzpomínám 
na jednoho svědomitého řemesl-
níka, který se ale stranil lidí, byl 
ironický a všichni ho brali jako mr-
zouta, který se vyhýbá myšlence na 
manželství. Jednou odjel na práci 
jinam a seznámil se tam s hezkou 
a příjemnou dívkou. Následova-
la svatba, a hlavně jeho naprostá 
změna: stal se z něj zábavný spo-
lečník, rád se smál a hovořil s dru-
hými. Přiznal, že než poznal svou 
ženu, nebyl se sebou nespokojen. 
Až s ní se mu otevřel nový svět. 
   Filozof Buber říká, že všechen 
skutečný život je setkáním. A že 
člověk se stává sám sebou jen díky 
vztahu k druhému „ty“, v prvé 
řadě k „Ty“ Božímu. Teprve když 
řeknu své „ano“ druhým, když je 
přĳmu za bližní, stávám se sku-
tečným člověkem. Přĳímám dru-
hé a mám pak právo být jimi při-

jat. Opakem je uzavřít se do ulity 
vlastních zájmů, kdy ale ani peníze 
ani limuzína nepomohou ke štěstí. 
    Když pravdivý mezilidský vztah 
dokáže změnit povahu člověka, 
což teprve, když se setkáme se 
vzkříšeným Ježíšem! Kdo ho při-
jme do srdce, může se stát jiným 
člověkem. Občas netoužíme po 
něčem lepším a netušíme, co nám 
připravuje víra, když nám vzkří-
šený Pán vstoupí do srdce a vloží 
tam pokoj a řekne „Nebojte se“. 
Poselství evangelia je aktuální. 
   Kolik v tomto světě vládne obav 
a strachu! Kolik je lidí, kteří po 
vzoru farizeů chtějí Kristovu zvěst 
zapečetit, aby zůstala utajena a ne-
pronikla do pološera lidského hle-
dání! Výzva „Nebojte se“ znamená 
prorazit tyto temnoty a nebát se 
ani života ani smrti. 
P. Miloslav Michael Fiala, OPraem



     * Májové pobožnosti
Neděle 1. května je prvním 
dnem měsíce května, se kterým 
jsou spojeny májové pobožnosti. 
První z nich bude právě 1. květ-
na v 16 hodin v Horní Cerekvi. 
Obecně budou pobožnosti k po-

ctě Panny Marie vždy po mši svaté. V Bělé pak 
budou pobožnosti každou sobotu v 19 hodin.

 * sbírky na opravy kostelů:
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy kostelů se bude konat 15. května.

Aktuality z našich farností 

PÁ 6. 5. mše sv. s udělením sv. biřmování  kostel Horní Cerekev  18 hodin

Květen z pohledu liturgie

SO 14. 5  pouť v Lešově    kaple Lešov    16 hodin

NE 1. 5.   první májová pobožnost   kostel Horní Cerekev   16 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

1. Sv. Josefa, dělníka
2. Sv. Atanáše, biskupa  
3. Sv. Filipa a Jakuba, 
svátek
6. Sv. Jana Sarkandra, kněze 
8. Panny Marie, Prostředni-
ce všech milostí 
12. Sv. Nerea a Achillea, Sv. 
Pankráce 
13. Panny Marie Fatimské 
14. Sv. Matěje,  svátek
16. Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlav-
ního patrona Čech, svátek
18. Sv. Jana I., papeže  
20. Sv. Klementa Marie Hof-
bauera, kněze; Sv. Bernar-
dina Sienského, kněze 
21. Sv. Kryštofa Magallane-

se, kněze a druhů
22. Sv. Rity z Cascie 
25. Sv. Bedy Ctihodného, 
Sv. Řehoře VII., Sv. Marie 
Magdalény de Pazzi
26. Sv. Filipa Neriho27. Sv. 
Augustina z Canterbury, 
biskupa 
30. Sv. Zdislavy 
31.Navštívení Panny Ma-
rie, svátek

      pohyblivé svátky: 
19. Ježíše Krista, nejvyšší-
ho a věčného kněze, svátek
22. Nejsvětější Trojice, 
slavnost
26. Těla a Krve Páně, 
slavnost
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PÁ 13. 5.  růženec a mše sv. v Řeženčicích kaple Řeženčice    16 hodin 
SO 14. 5. návštěvy nemocných a starších všechny farnosti   od 10 hodin 

„Kostelní“ společenská kronika 
 pohřeb:
7. dubna - Zdeňka Jandová, Horní Cerekev

PÁ 20. 5.   Den milosrdenství (mše, adorace s korunkou Božího milosrdenství)   H. Cerekev, 18 hodin 
SO 21. 5.  pěší pouť na Křemešník  od fary v Horní Cerekvi   12 hodin

22.-25.5    pouť za sv. Faustynou a sv. Janem Pavlem II.  Polsko
SO 21. 5.  pouť v Těšenově    kaple Těšenov    16 hodin

SO 28. 5. mše svatá v Horní Vsi      kaple Horní Ves    16.30 hodin 

Všichni jste sr-
dečně zvaní na 
mši svatou v pá-
tek 6. května v 18 
hodin do Horní 
Cerekvi, při kte-
ré bude otec bis-
kup Pavel Posád 
udílet svátost 
biřmování. Biř-
movanců bude 
tentokrát šest: Te-
reza, Marie, Te-
reza, Jana, Lud-

mila a Ondřej. Biřmování (z latinského confirmatio 
- utvrzení) je jednou ze sedmi svátostí naší církve. 
Je ustanovená Ježíšem Kristem. Díky ní křesťan od 
Boha dostává pečeť daru Ducha Svatého. Svátost 
se uděluje pomazáním olejem (křižmem) na čelo, 
vkládáním rukou a slovy: „(jméno v 5. pádě), přĳmi 
pečeť daru Ducha svatého.“ 

Otec biskup přĳede biřmovat

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na Vika-
riátní dětskou pouť, která se koná 4. června v Pa-
cově a má téma Milosrdenství v nás. Začínáme v 
9.30 hodin bohoslužbou slova v kostele sv. Micha-
ela a zakončíme v 15.15 hodin na náměstí. 
Program : www.kc.bcb.cz/Vikariaty/Pelhrimov
S sebou: sportovní oblečení a obuv (i na přezutí), 
jídlo a pití na celý den a pláštěnku.
Doprava: auty, autobus nebude vypravován 
                        katecheté pelhřimovského vikariátu

Dětskou pouť vikariátu hostí Pacov



Křesťanství Karla IV. - slavíme 700 let jeho narození
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Křemešnická pouť: koná se 21. a 22. května. Mše 
jsou v sobotu v 17.00, v neděli 8.30 a 10.30. Tu po-
slední, hlavní, má celebrovat otec biskup Vlastimil 
Kročil. Mši doprovodí sbor Lumen z Pacova. Venku 
bude videopřenos. Bude představena reedice knihy 
F. B. Vaňka Vlaštovky se vracejí. Po mši bude koncert 
SisterBandu. Trhy: sobota 14-19, neděli 8-16 h. 
   Pěší pouť: startuje v sobotu ve 12 hodin z Horní 
Cerekve - cílem je mše na Křemešníku v 17 hodin. 
Prosím, zajistěte si zpáteční cestu. 
    Mše svaté v našich farnostech: v Horní Cerekvi 
bude v sobotu v 18 hodin s nedělní platnosti. V ne-
děli bude mše v Novém Rychnově v 7.30 hodin, v  
Horní Cerekvi nebude, ve Veselé bude v 11 hodin.

Boží Tělo bude letos v Horní Cerekvi

Běh života císaře Karla IV. (14. 
5. 1316, 29. 11. 1378), nemůže 
nevzbuzovat obdiv. V mládí 
se účastnil rytířských turnajů, 
prožil leckteré dobrodružství, 
oblékal se módním způsobem 
a nevyhýbal se zábavám. Papež 
Klement VI. ho dokonce nevá-
hal napomenout. Pak ale v Itálii 

měl sen, v němž si vyslechl napomenutí shůry a po-
kyn k nastoupení jiného života. V italském klášteře 
také byla jeho družina otrávena, on se jediný zachrá-
nil díky tomu, že před přĳímáním nejedl. Obojí při-
spělo k jeho orientaci k duchovním hodnotám. 
    Byl člověkem hluboké víry, zakotvené ve starých 
tradicích. Je u něj zřetelné i její osobní prožívání. Ne-
jen že často přĳímal Tělo páně, ale i k tomu vybízel. 
   Prožíval situace, které chápal jako svědectví Boží 
přítomnosti. Sám potřeboval být v kontaktu s hmot-
nými znameními svatosti, jenž v něm utvrzoval pře-
svědčení, že rozmlouvá s Bohem a světci. Tady je za-

kotvena jeho úcta k relikviím, které sbíral celý život. 
   Středověk je naplněn příběhy válek, bojů, soupe-
ření, bitev i vražd. Karel IV. častokrát musel dosvěd-
čit své válečné schopnosti. Ale ve svém středním a 
pozdním věku zjevně přítelem válek nebyl. Kronikář 
o něm píše: „Rozezněla se o něm po světě pověst, že 
je milovník spravedlnosti a kníže míru“. 
   Měl vizi posvátné Prahy. Nové Město mělo být ne-
jen poutním místem křesťanství, ale i zhmotněním 
nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se do-
stane spasený lid. Ostatně část půdorysu Nového 
Města kopíruje půdorys Jeruzaléma. A nebylo dru-
hého stavebního díla, kterému by Karel IV. věnoval 
tak velikou péči a pozornost, jako pražské katedrále. 
  V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu 
panovník výjimečného duchovního rozměru. Jeho 
duchovní kreativita a vizionářství byly provázeny 
věcnou střízlivostí a praktickým rozmyslem. Díky 
tomu mohl přeměňovat vize v činy. I proto mu patří 
čestné místo nejen v dějinách České koruny, ale i v 
historii Svaté říše římské a Evropy. www.ktf.cuni.cz

Vzhledem k Roku milosrdenství by-
chom v sobotu 18. června vykonali 
pouť na Žďársko. První zastávkou by 
byl Santiniho kostel na Zelené Hoře 
a žďárská bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kde je otevřena jedna ze 
Svatých bran milosrdenství. Druhou 
zastávkou by byl nový kostel Božího 
milosrdentství ve Slavkovicích (obr.), 

kde by byla mše. Cestou zpět se lze stavit v rodném 
domě K. H. Borovského v Havl. Borové. Hlaste se 
do 16. května, pokud bude zájem, pouť bude. 

Hlaste na pouť k Božímu milosrdenství 

I letos se na Křemešník půjde pěšky.
Po hlavní mši zazpívá SisterBand

Důležitou udá-
lostí v našich 
f a r n o s t e c h 
bude Boží Tělo, 
jehož oslava 
pro všechny 
farnosti pro-
běhne v Horní 
Cerekvi. Loni, 
kdy jsme měli v 
České republice 
Eucharistický 
kongres, Česká 
biskupská kon-
ference nařídila 

konání tohoto slavnostního průvodu. 
   Loni se průvod Božího Těla konal v Rynárci, le-
tos to bude v Horní Cerekvi, a to 29. května v 11 
hodin, kdy začne v kostele mše svatá a po ní bude 
následovat průvod. V tento den zůstane mše svatá 
v Novém Rychnově v 8 hodin, ale ve Veselé se po-
sune na 9.30 hodin.
    Prosím, udělejte si na slavení Božího Těla čas, 
protože tím nejen vyznáváme svou víru slavnost-
ním průvodem, ale také prosíme Boha o požehnání 
v prostředí, ve kterém žĳeme a pracujeme. 
   Přál bych si, abychom se všichni sešli na slavení 
Eucharistie v průvodu v Horní Cerekvi. Příští rok 
se slavnost bude konat ve Veselé.       otec Jaroslaw
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Blíží se už třetí fotbalový turnaj
„Umíš do toho kopnout? Tak sestav tým 
a stav se na Farní fotbalový turnaj!“ Pod 
tímto heslem zveme na třetí ročník této 
sportovní akce, která se koná v sobotu 4. 
června od 8 hodin na fotbalovém hřišti v 
Horní Cerekvi. Mužstva se mohou hlá-
sit do 22. května. Šestičlenné týmy (5 + 
brankář) se utkají na dvou přírodních 

hřištích pro malou kopanou (50 x 30 metrů). Hrá-
či se mohou střídat neomezeně. Soutěží se ve dvou 
kategoriích: junioři (6 až 15 let) a senioři (starší 16 
let). Startovné je 50 korun na osobu. Pro každého je 
zajištěn oběd. Na tři nejlepší týmy z každé kategorie 
čekají hodnotné ceny (např. ovoce z IBK) a poháry, 
speciální pohár si odnese i nejlepší střelec. Jméno 
vítěze se také zapíše na putovní pohár. 
   Kontakty: 773 228 570, havlik.hav@gmail.com. 
Více informací a možnost elektronické registrace na: 
www.turnaj-hc.webnode.cz.          Martin Havelka 

V Horní Cerekvi běží stavební práce na 
zasíťování pozemků v lokalitě Kamenný 
vrch, ještě jsou tam volné parcely k pro-
deji. V pátek 13. 5. v 19 hodin v KD zahra-

je Malá muzika Pepíka Nauše.  
V Novém Rychnově jde stávající paní ře-
ditelka ZŠ Marie Charvátová do penze, 
do konkurzu se přihlásil jediný zájemce. 
   Dále byli na základě studie, která městy-

si doporučila hledat nové zdroje pitné vody, oslo-
veni majitelé pozemků s žádostí o umožnění prů-
zkumných vrtů. V katastru Rychnova také začala 
první fáze průzkumů pro hlubinné úložiště jader-
ného odpadu. 

Ve Veselé žádají o dotaci na přestavbu 
bývalé školy na hasičskou zbrojnici a o 
dotaci na vůz pro dobrovolné hasiče. 
V sobotu 7. května od 19 hodin v KD za-

zpívá Marcel Zmožek a Mára ke Dni matek.

Co se děje v obcích našich farností

Děkuji všem pletařkám, které pletou čtverce na 
deky. V dubnu jsem předala dalších téměř 280 
čtverců k cestě do Německa. Celkem je to už 640 
čtverců. Akce dál pokračuje. Deky se posílají buď 
do Rumunska, nebo se prodají a výtěžek jde na 
stavbu škol v Africe.                   Marie Hunalová

Díky pletařkám za deky pro potřebné

Obrazem se ještě vracíme k velikonočním obřadům

Oslavy letošních Ve-
likonoc proběhly v 
našich farnostech 
důstojně. Je vidět, že 
příprava na první po-
hled složitých obřadů 
se vyplatí. Poděková-
ní patří všem účastní-
kům obřadů a všem, 
kteří přispěli k naše-
mu hlubšímu prožit-
ku Velikonoc. Díky 
si zaslouží i ženy za 
přípravu pokrmů pro 
závěrečné pohoštění 
po Vzkříšení.  


