
Horní Cerekev, Nový Rychnov a Veselá

Můžeš si 
dnes pře-

číst dva texty. 
Jeden z nich Ti 
může změnit ži-
vot. První zní: 
„ H o s p o d i n ů v 
zákon je plný 

protimluvu, působí zmatek v 
duši. Hospodinovo svědectví je 
velmi pochybné, nedá se mu vě-
řit a cítím se jako hlupák. Hospo-
dinovy předpisy jsou velmi bo-
lestné, pokaždé mě raní na srdci. 
Hospodinův rozkaz je složitý, 
temný jako bludiště.” A druhý 
je úryvek ze Žalmu 19: „Hospo-
dinův zákon je dokonalý, občer-
stvuje duši. Hospodinův příkaz 
je spolehlivý, nezkušenému dává 
moudrost. Hospodinovy před-
pisy jsou správné, působí radost 
srdci. Hospodinův rozkaz je jas-
ný, osvětluje oči.” 

Který je podle Tebe pravdivý; 
který je „radostná zvěst“? 

A který Ti je bližší, více odpoví-
dá tomu, jak žĳeš? Když Ezdráš 
předkládal Božímu lidu Hos-
podinův zákon, všichni plakali. 
Někteří říkají, že proto, neboť 
si uvědomovali svou hříšnost a 
přestoupení Hospodinova záko-
na. Mně je však bližší názor, kte-
rý tvrdí, že to bylo proto, neboť 
si uvědomili, jak je k nim Bůh 
dobrý a milosrdný, „ukazuje 
hříšníkům cestu“ (Žl 25,8b).       
                         Váš otec Jaroslaw

Rok milosrdenství V Cerekvi bylo po 50 letech Boží Tělo

prázdniny 2016

Ze života 
našich tří 
farností

Čtyři vyzdobené oltáře kolem 
náměstí čekaly na účastníky 
eucharistického průvodu Boží-
ho Těla v Horní Cerekvi. Byla 
to příležitost ukázat svou víru 
veřejně, i mimo kostel. Vše 
proběhlo dle tradic, jednotlivá 
zastavení byla provázena te-
matickými modlitbami, např. 
i za úrodu. Atmosféru umoc-
nila živá hudba, přenos slova i 
zpěvu přes reproduktor. Nebe-
sa nesli a dopravu řídili dob-
rovolní hasiči. Všem, kdo se 
na důstojném průběhu slav-
nosti  podíleli, patří dík. 



   * Pouť do Kostelního Vydří
Na hlavní pouť k Panně Marii Kar-
melské uskutečníme i letos poutní 
zájezd do Kostelního Vydří, a to v 
sobotu 16. července – mše svatá 
ve Vydří bude v 19 hodin. Auto-
bus vyjede z Rynárce v 15.30 přes 
Veselou (15.45), Horní Cerekev 
(16.00) a Nový Rychnov (16.15). 

Přihlaste se (písemně) do neděle 3. července.

 * sbírky na opravy kostelů a na Charitu:
Sbírka na opravy kostelů se bude konat 17. čer-
vence. Sbírka na Charitu proběhne 7. srpna.

Aktuality z našich farností 

SO 16. 7. poutní zájezd do Kostelního vydří      bus:Veselá 15.45, H. Cerekev 16, N. Rychnov 16.15

SO 23. 7.   návštěva nemocných a starších   všechny farnosti  od 10 hodin 

ST 13. 7.   Fatimská pobožnost    kaple Řeženčice   16.30 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech
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PO 18. 7.  koncert klasické komorní hudby  kostel Horní Cerekev  18 hodin 
PÁ 22. 7. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka) kostel H. Cerekev 18 hodin 

NE 24. 7.  pouť ve Veselé        hlavní mše svatá v 11 hodin, požehnání v 15 hodin
SO 30. 7. mše svatá v Horní Vsi       kaple Horní Ves   16.30 hodin 

SO 13. 8.   návštěva nemocných a starších   všechny farnosti  od 10 hodin 
PÁ 5. 8.   první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby) Horní Cerekev  17 hodin

SO 13. 8.   Fatimská pobožnost    kaple Řeženčice   16.30 hodin

Prázdniny z pohledu liturgie
3.7.  Sv. Tomáše, apoštola 
4. Sv. Prokopa 
5.  Sv. Cyrila a Metoděje 
6.  Sv. Marie Goretti 
9. Sv. Augustina Čao 
11.  Sv. Benedikta
13.  Sv. Jindřicha, 14.  Bl. 
Hroznaty, 15.  Sv. Bonaven-
tury, 16. P. Marie Kar-
melské, 17. Bl. Česlav, sv. 
Hyacint, 20. Sv. Apolináře 
21. Sv. Vavřince z Brindisi 
22. Sv. Marie Magdalény
23. Sv. Brigity, řeholnice 
24.  Sv. Šarbela Makhlūfa, 
25.  Sv. Jakuba, apoštola
26.  Sv. Jáchyma a Anny
27. Sv. Gorazda a druhů
29.  Sv. Marty, 30. Sv. Petra 
Chryzologa, 31. Sv. Ignáce, 
1.8. Sv. Alfonse z Liguori
2.  P.Marie Královny andělů

4.  Sv. Jana Marie Vianneye
5.Posvěcení řím. baziliky 
6.  Proměnění Páně
7.  Sv. Sixta II., 8.  Sv. Do-
minika
9.  Sv. Terezie Benedikty 
10.  Sv. Vavřince, 11. Sv. 
Kláry, 12. Sv. Jany F. de 
Chantal, 13. Sv. Ponciána, 
14. Sv. Maxmiliána Kolbeho
15.  Nanebevzetí P. Marie
16.  Sv. Štěpána Uherského 
19.  Sv. Jana Eudese, 20. Sv. 
Bernarda, 21.  Sv. Pia X.,  
22. Panny Marie Královny 
23. Sv. Růženy z Limy 
24.  Sv. Bartoloměje
25.  Sv. Benedikta, Jana, 
Matouše, Izáka a Kristina
27.  Sv. Moniky
28.  Sv. Augustina, biskupa 
29.  Umučení sv. J.Křtitele

PO 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá kostel H. Cerekev          18 hodin
NE 14. 8.  pouť v Novém Rychnově      hlavní mše svatá v 8 hodin, požehnání v 15 hodin

Poděkování a letní přání kněze
Milí farníci! Chci Vám poděkovat za všechny akce, 
kterých jste se v poslední době zúčastnili. Díky za 
Vaši obětavost a práci pro farnost. Bylo hodně du-
chovních, ale i sportovních či rodinných zážitků. 
Zvlášť Boží Tělo pro mne bylo radostným setkáním 
s Ježíšem, ale i s Vámi, farníky, v prostředí Vašich 
domovů v Horní Cerekvi. Začínáme prázdniny. 
Přeji Vám, abyste dobře využili tento čas jako čas 
odpočinku a čas pro rodinu. Ať Vám Pán Bůh žehná 
na každou chvíli prázdnin.          Váš otec Jaroslaw

Kostel rozezní klasická hudba
Po loňském úspěchu bude i letos 
v Horní Cerekvi letní koncert kla-
sické komorní hudby. Bude se ko-
nat v pondělí 18. 7. v 18 hodin. Na 
pořadu je Ludwig van Beethoven,  
Johann G. Janitsch a  Krzysztof 

Penderecki. Účinkují manželé Petr Nouzovský 
(violoncello) a Kristina Nouzovská-Fialová (vio-
la) a otec s dcerou Antonín Rous (housle) a Zuza-
na Rousová-Woelderink (viola). Rodinný koncert 
se akce jmenuje proto, že obě ženy jsou sestřenice, 
ale i proto, že můžete přĳít s celou rodinou. 

PÁ 19. 8. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka) kostel H. Cerekev 18 hodin 
SO 27. 8. mše svatá v Horní Vsi       kaple Horní Ves   16.30 hodin 

„Kostelní“ společenská kronika 
 pohřeb:
Marie Hlaváčková, 7. 6., Veselá



„Je to od nás jen 80 kilometrů, a při-
tom jsme o těchto zajímavých místech 
nevěděli nebo neznali zasvěcený vý-
klad,“ hodnotila řada účastníků pouť 
na Žďársko (18. června). Počasí přálo 
a zájem byl takový, že musel být objed-
nán mikrobus navíc. Poutníci si prošli 
Santiniho Zelenou horu a baziliku s 
Bránou milosrdenství ve Žďáře n. S., 
prožili mši svatou v novém chrámu Bo-
žího milosrdenství ve Slavkovicích, za-
vítali do méně známého mariánského 
poutního místa do Netína a prohlédli si 
netradiční kapli ve tvaru lodi v Černé. 
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Noc kostelů přilákala i lidi, kteří 
běžně do chrámu Páně nechodí 

Duchovně-kulturní pozvánky 
nejen z naší diecéze

Děti z farnosti si na 
večer připravily diva-
dlo o milosrdném Sa-
maritánovi (vpravo) 
a zahrála Křesťan-
ská hudební kapela 
(nahoře). Celou akci 
uvedla mše svatá a 
završila modlitba.

O pouť do Žďáru nad Sázavou a Slavkovic byl velký zájem

* Křemešnické léto
Matice Křemešnická i letos nabízí 
program mší, koncertů a přednášek 
(začátky vždy 18 h a až na poslední 
výjimku v kostele na Křemešníku): 
1.7. Jan Špilar - Amadeus, cesta k do-

konalosti (maskér o známém Formanově filmu)
8.7. Martin Weis - Od renesančního Říma k Mar-
tinu Lutherovi
15.7. Marek Orko Vácha
29.7. Prokop P. Siostrzonek - Úloha benediktinů v 
Evropě a jejich dějiny
5.8. hudebně literární seskupení Hamave ze So-
běslavi, koncert duch. hudby Laudamus Te
12.8. koncert Řekni všem, vícehlasé vokály
19.8. Miloslav kardinál Vlk
26.8. Miloš Doležal: P. Josef Toufar (kostel sv. Bar-
toloměje v Pelhřimově!)
 
* Národní pouť na Velehradě 4. - 5. 7.
Bohatý program pro rodiny v pondělí vyvrcholí 
večerním koncertem Dobré vůle (Hradišťan, Mo-
lavcová + Suchý, Kirschner + Jelen, Šporcl, He-
lan). V úterý budou mše, ta hlavní před bazilikou 
za účasti biskupů se koná v 10.30 hodin, kázat při 
ní bude kardinál Dominik Duka. 



Za otcem Jaroslawem začátkem června zavítali jeho krajané z jeho 
rodného města Wodzislaw Slaski. Pro P. Jaroslawa to byla příleži-
tost popovídat si v polštině, polští poutníci zase měli možnost porov-
nat působení kněží ve své rodné zemi a v našich farnostech. 

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: 25. srpna. 
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Táborák v komornější sestavě

V Horní Cerekvi proběhla v červnu pouť. 
Už 15. ročník MTB maratonu Přes tři vr-
chy Vysočiny se koná 9. 7., v 10.30 je start 
u KD. V Chrástově mají 2. 7. večer pouťo-

vou taneční zábavu. V Hříběcí na hřišti pořádají 6. 
8. fotbalový turnaj, po něm zahraje Karel a my. 

V Novém Rychnově zastupitelé vyzvali 
obyvatele, aby do 31. 7. podali případné 
podněty ke změně územního plánu. Pro 
nové vrty, které by hledali nové zdroje 

vody, se nepodařilo získat souhlas vlastníků po-
zemků. Dne 14. 8. je v Novém Rychnově pouť. 

Ve Veselé se koná pouť 24. 7., předtím 
bude zábava, odpoledne o pouti proběh-
ne tradiční fotbalový zápas ženatí-svo-
bodní. Obci se také podařilo získat dotaci 

na nové hasičské auto pro devět lidí. 

Co se děje v obcích našich farností

Potřetí a určitě ne naposledy se v Horní Cerekvi 
uskutečnil Farní fotbalový turnaj. Již tradičně ho 
zahájil starosta Jaroslav Andrle a začátkem pro-
vázel otec Jaroslaw. Po tuhých bojích ve skupině 
se čtyři nejlepší týmy utkaly v semifinále o postup 
do nejdůležitějšího zápasu. Poražení bojovali o 3. 
místo a vítězové se v zajímavém finále poprali o 
vítězství. V kategorii juniorů získali pohár hráči 
místního SK Horní Cerekev a vítězem mezi seni-
ory se stal Tým Tomáše Novotného z Pelhřimova 
a okolí. Vítězové také obdrželi míč od starosty a 
každý z týmů si odnesl diplom a tašku od sponzo-
ra IBK Trade. Rozhodčími byli Jiří Blažek a Petr 
Matoušů. Nejlepším střelcem byl Pavel Kubů z 
Božejova. Z ohlasů bylo vidět, že se turnaj povedl 
a musím říci, že z pohledu organizátora je tato re-
akce to nejcennější, co si člověk může přát. Velké 
díky patří týmům, sponzorům a všem, kdo se na 
přípravě podíleli. Díky a příští rok na viděnou. 
                       Martin Havelka, organizátor turnaje

Zlato získali aspoň junioři Otce Jaroslawa navštívili jeho rodáci

Zájemcům zašleme větší foto z akce
Toto číslo zpravodaje by klidně mohlo být plné fo-
tek, protože nová fotogra�a farnosti Tereza Havel-
ková je velmi aktivní. A protože do zpravodaje se 
tolik velkých fotek nevejde, můžete si zbytek pro-
hlédnout ve fotogalerii na webu www.cerekev.cz. 
Když chcete nějakou z tamních fotek zaslat v plné 
velikosti, napište na mail mazanec@centrum.cz


