
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Sp a s i t e l o v o 
srdce přitahu-

je k sobě všech-
ny, aby s radostí 
čerpali z prame-
nů spásy. Polož-
me si otázku: Co 
víme o Nejsvětěj-

ším srdci Ježíšově? Je to Srdce, 
které překypuje Boží láskou. Z 
tohoto srdce, které bylo probod-
nuté na Kalvárii, vytéká proud 
milostí - trpící, milosrdná, spalu-
jící, horlivá láska proudí pro nás. 
Láska v nitru Ježíšova srdce je 
láskou trpící, protože on ze sebe 
dává vše a ani ta největší bolest 
mu nebrání milovat. Je to láska, 
která dobrovolně a radostně trpí 
za ty, které miluje. To je důvod, 
proč většina obrazů zobrazuje 
Nejsvětější srdce Ježíšovo s kří-
žem a propíchnuté trním. Žádná 
bolest, žádné utrpení není pro 
Ježíše příliš velké, protože on 
chce, aby i Ty jsi žil s ním! 

Nejsvětější srdce Ježíšovo 
překypuje milosrdnou lás-

kou. Je to nekonečný pramen 
milosrdenství a odpuštění. Ježíš 
nás den co den nabádá, abychom 
otevřeli dveře svých srdcí pro 
jeho milosrdenství. Nepohrdej-
me touto nabídkou! Dovolme Je-
žíšovi, aby nás zahrnula a objala 
jeho láska, zejména tehdy, když 
to nejvíc potřebujeme. Jeho Srd-
ce je naplněné spalující láskou.                            
Váš otec Jaroslaw 

Srdce plné lásky Fotografické ohlédnutí za biřmováním

červen 2016

Ze života 
našich tří 
farností

V pátek 6. května v 
našich farnostech zno-
vu po letech proběhlo 
udělování svátosti biř-
mování, a to v Horní 
Cerekvi, z rukou otce 
biskupa Pavla Posáda. 
Biřmovanců bylo šest: 
Ludmila Vopálková, 
Marie Dvořáková, Te-
reza Havelková (všech-
ny tři z Horní Ce-
rekve), Jana Valková, 
Tereza Valková (obě z 
Bělé)  a Ondřej Směták 
(z Rohovky). Slavnost-
ní událost byla pak za-
končena pohoštěním na 
faře, při kterém se otec 
biskup setkal s biřmo-
vanci a jejich kmotry.  



     * Farní táborák
Zveme nejen rodiny s dětmi 
na táborák, který se koná v 
neděli 5. června od 15 ho-
din na farní zahradě v Hor-
ní Cerekvi. Můžete donést 
něco sladkého i klobásy a 
vuřty, které si opečeme.

 * sbírky na opravy kostelů:
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbír-
ka na opravy kostelů se bude konat 19. června.

 * výjimka v rozvrhu mší svatých
Ve dnech 20.-24. června mše svaté nebudou. Otec 
Jaroslaw jede na exercicie a prosí o modlitbu.

Aktuality z našich farností 

SO 4. 6. Farní fotbalový turnaj (3. ročník)  hřiště Horní Cerekev  8 hodin

PÁ 10. 6.  Noc kostelů (mše, divadlo, prohlídky, kapela) Horní Cerekev 18 hodin

PÁ 3. 6.   první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev  17 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech
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SO 4. 6.  Dětská vikariátní pouť v Pacově  kostel sv. Michaela Pacov  9 hodin 
NE 5. 6. farní táborák pro rodiny   fara Horní Cerekev  15 hodin 

„Kostelní“ společenská kronika 
 křty:
Jaromír Vondrů, 8. 5., Horní Cerekev
Adam Kodym, 21. 5., Horní Cerekev
 pohřeb:
Jaroslav Žák, 4. 5., Horní Cerekev

SO 11. 6.   návštěva nemocných a starších   všechny farnosti  od 10 hodin 
SO 11. 6.  mše svatá v Nové Bukové   kaple Nová Buková  16.30 hodin

SO 18.6.     pouť do Slavkovic a Žďáru nad Sázavou  Žďársko        celý den
PÁ 17. 6.  Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  kostel H. Cerekev 18 hodin

SO 25. 6. mše svatá v Horní Vsi      kaple Horní Ves    16.30 hodin 

Červen z pohledu liturgie
1.6. sv. Justin
2.6. sv. Marcelin a Petr
3.6. sv. Karel Lwanga a 
druhové
4.6. sv. František Carac-
ciolo
5.6. sv. Bonifác
6.6. sv. Norbert
7.6. sv. Robert
8.6. sv. Medard
9.6. sv. Efrém Syrský
10.6. sv. Maxim
11.6. sv. Barnabáš
12.6. sv. Jan z Fakunda
13.6. sv. Antonín z Pa-
dovy
14. 6. sv. Anastáz
15.6. sv. Vít
16.6. sv. Benon (Zbyněk)
17.6. sv. Řehoř Barbarigo

18.6. sv. Marina
19.6. sv. Jan Nepomuk 
Neumann, sv. Romuald
20.6. sv. Silverius
21.6. sv. Alois Gonzaga
22.6. sv. Jan Fisher a 
Tomáš More
23.6. sv. Josef Cafasso
24.6. Slavnost Narození 
sv. Jana Křtitele
25.6. sv. Vilém, ct. Ivan
26.6. sv. Jan a Pavel
27.6. sv. Cyril Alexan-
drijský
28.6. sv. Irenej (Lubo-
mír)
29.6. slavnost sv. Petra a 
Pavla
30.6. sv. prvomučedníci 
římští

NE 26. 6. nedělní poutní mše svatá hřbitovní kostel H. Cerekev         9.30 mše, 15 hod požehnání 
SO 25. 6.   sobotní poutní mše svatá   hřbitovní kostel Horní Cerekev  18 hodin

 Program:
18:00 - 18:30 mše svatá
18:30 - 18:45 zahájení 
18:45 - 19:15 divadlo o milosrd-
ném Samaritánovi
19:15 - 19:45 přednáška o histo-
rii zdejšího kostela
19:45 - 21:00 prohlídka věže 
20:00 - 21:00 volná prohlídka 
kostela s popisem zajímavostí
21:00 - 21:45 křesťanská hudeb-
ní kapela KHK
21:45 závěrečná modlitba 

Opět se chystá letní koncert
Po loňském úspěchu bude i letos v Horní Cerek-
vi prázdninový koncert klasické komorní hudby. 
Bude se konat v pondělí 18. července v 18 hodin. 
Stejní muzikanti jako loni tentokrát zahrají sklad-
by van Beethovena, Janitsche a Pendereckého.

Noc kostelů - 10. 6. v H. Cerekvi
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Pouť k Roku milosrdenství se blíží Duchovně-kulturní pozvánky 
nejen z naší diecézeV květnovém zpra-

vodaji jsme na  sobo-
tu 18. června ohlásili 
pouť, zaměřenou na 
letošní Rok milosr-
denství. Už se při-
hlásilo dost zájemců. 
Zde je její předběžný 
program:

Žďár nad Sázavou - prohlídka Santiniho Zelené 
hory a Svaté brány milosrdenství v kostele 
Slavkovice - oběd, prezentace pallotinů a  mše sva-
tá v tamním kostele Božího milosrdenství 
Netín - poutní kostel Nanebevzetí P. Marie 
Černá - zastavení u moderní kaple ve tvaru lodi 
případně Arnolec - rodiště P. Josefa Toufara

Srdečně zveme rodiče s dětmi na Vikariátní dět-
skou pouť - s tématem Milosrdenství v nás se 
koná v sobotu 4. června v Pacově: 
   9.00 - zahájení a bohoslužba slova
  10.30 - rozdělení do skupin, vlastní svačina 
  11.00 - skupinky (program i pro nejmenší)
   15.15 - zakončení s překvapením na náměstí
S sebou: sportovní oblečení a obuv (i na přezutí), 
jídlo a pití na celý den a pláštěnku.
Doprava: po vlastní ose, autobus nebude 
                        katecheté pelhřimovského vikariátu

Dětskou pouť vikariátu hostí Pacov

Ze setkání Modliteb matek jsem se vracela naplněná pokojem
   Jsem členkou modli-
tební skupinky Modlit-
by matek, která se schá-
zí v kostele ve Veselé. 
   Na setkání docházím 
necelý rok a je mi posi-
lou pro mé mateřství a 
rodinný život. 
   Být matkou je velice 
krásné, ale i náročné. 
Chybí síly a čas na zti-

šení a soustředěnou modlitbu, proto jsem ráda za tato 
setkání, kdy s ostatními matkami děkujeme Kristu a 
předkládáme mu své obavy, starosti i radosti mateř-
ství a rodinného života.
   Proto mě potěšila zpráva o tom, že 30. dubna se 
koná v Písku druhý ročník diecézního setkání hnutí 
Modlitby matek. Od počátku jsem cítila, že bych se ho 
ráda zúčastnila. A to se mi také splnilo. 

   Program začal uvítáním v kostele Narození Panny 
Marie v Písku a mší svatou, kterou vedl otec Tomáš. 
Následovalo společné setkání na faře s malým ob-
čerstvením, při kterém jsme vyslechly svědectví ně-
kterých matek, a společná modlitba. Čas na setkání 
plynul velice rychle. 
   Mám ráda setkávání ve Veselé, které je pro mě posi-
lou na celý týden, ale když se vás sejde asi dvacetkrát 
více, společně se modlíte, je přítomen kněz a je slou-
žena mše, tak se vše násobí! Domů jsem se vracela 
posílená a naplněná klidem, pokojem a radostí. 
   To vše bylo jako jeden hřejivý pocit u srdce. Nevím, 
jak se projevuje Duch Svatý, ale možná to, co jsem cíti-
la, byl právě jeho dotek. Ten pocit se mi vrací při psa-
ní těchto řádků a nezbývá mi než poděkovat Bohu, že 
jsem se setkání mohla zúčastnit. 
   Pokud se chcete dozvědět více o hnutí Modlitby ma-
tek modlení matek, můžete se podívat na www.mod-
litbymatek.cz.                Martina Lagronová, Veselá

* Klokoty, 3.6., 17 h. 
Obláti z Klokot zvou na Slavnost Nej-
světějšího srdce Ježíšova s P. Marti-
nem Sedloněm - po mši bude adorace 
s možností zpovědi a rozhovoru.
 

* Lomec, 19. - 23. 6.
Duchovní cvičení pro ženy na poutním místě 
Lomec pořádá tamní Kongregace šedých sester.   
Exercicie povede P. Peter J. M. Madár.  

* České Budějovice, 25. 6., 10 h., svěcení kněží
Letos je v naší diecézi oproti minulým rokům 
nadprůměrné množství kněžských svěcení. 
   V katedrále budou v tento den vysvěceni Matin 
Brácha (primice Nové Hrady), Dominik E�ler 
(primice Třeboň), Karel Falář (primice Volary), 
Jan Kulhánek (primice Sezimovo Ústí), Šimon 
Stančík (primice Vlachovo Březí a Námestovo), 
Jiří Voráček (primice Sušice), František Žák (pri-
mice Štěkeň). Později, 6. 8., ještě přĳme kněžské 
svěcení Rudolf Hušek (primice Záhoří). 

* nová aplikace na vyhledávání bohoslužeb
Církev spustila novou webovou stránku b.cirkev.
cz, která vyhledává termíny katolických bohoslu-
žeb v celé zemi, výstupy jsou v mapách, aplikace 
využívá i GPS. Grafika aplikace navazuje na ne-
dávno aktualizovaný web cirkev.cz.



Zpravodaj farností Horní Cerekev, Nový Rychnov 
a Veselá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická 
farnost H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem 
Zygmuntem. Náklad: 170 ks, výroba jednoho čísla 
stojí 8 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. 
Redaktor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@cen-
trum.cz. Uzávěrka příštího čísla: 22. června. 
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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 zve-
me na třetí ročník této sportovní akce. Slavnostní 
zahájení je v sobotu 4. června od 8.30 hodin na fot-
balovém hřišti v Horní Cerekvi, výkop je od 9 ho-
din. Šestičlenné týmy (5 + brankář) se utkají na dvou 
přírodních hřištích pro malou kopanou (50 x 30 me-
trů). Hráči se mohou střídat neomezeně. Soutěží se 
v kategoriích: junioři (6 až 15 let) a senioři (starší 
16 let). 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 zapíše na putovní 
pohár (na snímku loňská sestava „domácích“).   
Kontakty: 773 228 570, havlik.hav@gmail.com,  
Více informací na: www.turnaj-hc.webnode.cz.          
             Martin Havelka 

V Horní Cerekvi se konal 20. ročník 
“Květinového dne 2016“, sbírky na pod-
poru léčby nádorových nemocí (vybralo 
se 13.702 Kč).  Pokračují práce na sítích 

pro Kamenný vrch (parcely za 350 Kč/m2). Opra-
vuje se střecha obřadní síně. Místní zpěvák Ond-
řej Slavičínský zakoupil z výtěžku svých koncertů 
defilibrilátor a předal ho jihlavské policii. V lomu 
se 11. a 12.6. koná Víkend lanových aktivit pro 
děti. O místní pouti zahraje v sobotu Vigo (KD, 21 
hodin) a v neděli Libkovanka (u KD, 15 hodin).

V Novém Rychnově bylo zejména kvů-
li nespokojenosti obyvatel vypovězena 
nájemní smlouva provozovateli restau-
race p. Strakovi, a to k 31. 7. Městys také 

odmítl nabídku České pošty na projekt Partner - 
protože by přenášel provozní náklady na městys. 

Ve Veselé pořádají hasiči a myslivci zá-
jezd na Žďársko (shodou okolností také 
navštíví Zelenou horu - ale o týden dříve 
než farní pouť, tedy v sobotu 11. 6.). Tra-

diční rybářské závody na rybníku Jandovci jsou 
letos z června přesunuty na sobotu 3. září. 

Co se děje v obcích našich farností

Naše kapela SisterBand byla přes 
Matici křemešnickou pozvána, 
aby pomohla s programem le-
tošní křemešnické pouti. Naším 
úkolem bylo hudební vystoupe-
ní po hlavní nedělní mši svaté, 
kterou celebroval biskup naší di-
ecéze, otec Vlastimil. 
    Náš program měl trvat dvě ho-
diny, do 14 hodin, kdy mělo být 
v kostele závěrečné požehnání. 
Počasí nám přálo, a tak jsme hráli 
pod širým nebem! 
    Nejdříve jsme ve zjednodušené 
formě ve spolupráci s kapelou PM z Pelhřimova a s 
farníky Chvojnova představili hymnu k Celostátní-
mu setkání mládeže 2016, které se letos koná v Kra-
kowě. Poté následovaly písně chval, díků, i proseb. 
Mezi SisterBand jsme velmi rádi přivítali skvělého 

kytaristu, zpěváka, cajonistu a klavíristu Ondřeje 
Mikeše z Rynárce. Naše pozvání také přĳala výbor-
ná saxofonistka Anna Smrčková ze Zajíčkova, která 
naše písně velmi obohatila! 

Ludmila Vopálková, Horní Cerekev

Na křemešnické pouti zahrál a zazpíval SisterBand


