
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Změny jsou 
součástí lid-

ského života. 
Platí to i u nás 
ve farnosti, kdy 
jsme se rozlou-
čili se s farností 
Nový Rychnov 

a zpátky se k nám přidává Ry-
nárec. Proto také došlo ke změ-
nám v časech nedělních boho-
služeb. Nové termíny vypadají 
takto: Rynárec 7.30 hodin, Vese-
lá 9.00 hodin a Horní Cerekev 
10.30 hodin. 

Končí nám prázdniny a 
spousta dětí se těší na nový 

školní rok. Ale v tomto zpravo-
daji se chceme ještě na chvíli 
vrátit k prázdninám a ukázat, 
co jsme prožili a kam jsme se 
podívali.        Váš otec Jaroslaw

Změny ve farnosti Ohlédnutí za prázdninovým koncertem 
klasické hudby v Horní Cerekvi

září 2016

    Přesuny kněží v okolí
Z Pelhřimova odešli oba kně-
ží: P. Jaromír Stehlík nyní 
slouží ve Vimperku, P. Voj-
těch Vágai v Prachaticích, kde 
má také na starosti Diecézní 
centrum mládeže na Ktiši. 
   Místo nich do Pelhřimova 
přišli P. Vítězslav Holý z Ne-
pomuku a novokněz P. Mar-
tin Brácha z Nových Hradů. 
Nový Rychnov od prázdnin 
spravuje P. Ivo Valášek, který 
přišel z Jindřichova Hradce. 



 * přĳede polský arcibiskup
Arcibiskup katowické arcidiecéze 
Wiktor Skworc přĳede navštívit 
„své“ polské kněze, kteří působí v 
českobudějovické diecézi - jedním 
z nich je i náš otec Jaroslaw.   Setkat 
se s ním můžeme 5.9. v 18 hodin v 

Horní Cerekvi, následující den v 18 hodin pak 
bude sloužit mši spolu se všemi polskými kněží-
mi a jejich farníky v Lišově - doprava tam i zpět je 
zajištěna, hlaste se v sakristii.

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy kostelů se bude konat 25. 9. a na 
bohoslovce 18. 9. 

 * mše sv. nebudou 
V týdnu od 20. do 24. září nebudou ve všech far-
nostech mše svaté - týká se to jen všedních dní. 

 * chystáme pouť na Svatou Horu
Svatá Hora u 
Příbrami patří 
k nejvýznam-
nějším čes-
kým poutním 
místům. Řada 
z našich farní-
ků navíc ode-
bírá časopis 
Svatá Hora, 
takže má ak-

tuální informace o dění na tomto poutním místě. 
Pouť plánujeme na sobotu 15. října. Zájemci se 
prosím co nejdříve hlaste v sakristiích. 

Aktuality z našich farností 

SO 3. 9.  setkání ministrantů   fara Horní Cerekev    od 9 hodin

Září z pohledu liturgie

NE 4. 9. rodinné setkání u ohně  farní zahrada Horní Cerekev   15 hodin 
PO 5. 9. setkání s arcibiskupem W. Skworcem kostel Horní Cerekev  18 hodin
ÚT 6. 9. mše s arcibiskupem W. Skworcem kostel Lišov (doprava zajištěna) 18 hodin 
SO 10. 9. návštěvy nemocných a starších všechny farnosti    od 10 hodin
NE 11. 9.  pouť v Nové Bukové (místo H. Cerekve, která má mši v SO v 18 h) 10.30 hodin
PÁ 16. 9. setkání mládeže (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev  18 hodin 
NE 25. 9.  beseda o krakovském setkání mládeže kostel Horní Cerekev  14 hodin 
ST 28. 9.  pouť v Bělé     kaple v Bělé   9 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

3. Sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 
5. Bl. Terezie z Kalkaty 
(bude svatořečena)
7. Sv. Melichara Grodecké-
ho, kněze a mučedníka 
8. Narození Panny Marie, 
svátek
9. Sv. Petra Klavera, kněze 
10. Bl. Karla Spinoly, kněze 
a mučedníka 
12. Jména Panny Marie 
13. Sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 
14. Povýšení svatého kříže, 
svátek
15. Panny Marie Bolestné
16. Sv. Ludmily, mučednice 
17. Sv. Kornélia, papeže, a 
Cypriána, biskupa, sv. Ro-
berta Bellarmina, biskupa  

19. Sv. Januária, biskupa a 
mučedníka 
20. Sv. Ondřeje Kim Tae-
-gona, kněze, Pavla Chõng 
Ha-sanga a druhů
21. Sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty, svátek
23. Sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 
26. Sv. Kosmy a Damiána, 
mučedníků 
27. Sv. Vincence z Paula, 
kněze 
28. Sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého 
národa, slavnost
29. Sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů, 
svátek
30. Sv. Jeronýma, kněze a 
učitele církve 

„Kostelní“ společenská kronika 
křty: 
30. 7.: Daniel Kučera (Rynárec) 

svatby: 
16. 7.: František Novák – Zuzana Machová (Ve-
selá)
6. 8.: Aleš Parkan – Tereza Mandelíková (H.Ves)

pohřby: 
30. 7.: Jaroslava Makovičková (Horní Cerekev)
20. 8.: Marie Kuklová (Veselá)
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PÁ 2. 9. první pátek v měsíci   H. Cerekev (adorace, růženec, mše)  17.00 hodin 

SO 1. 10.  pouť v Horní Vsi    kaple v Horní Vsi  16.30 hodin



Naši farníci putovali i za papežem, do Říma a za sv. Jakubem

Když jsme se do-
zvěděli o Celo-
světovém setkání 
mladých v Polsku, 
rozhodli jsme se 

využít této příležitosti setkat se 
s mladými z celého světa i se 
Svatým otcem. Neodradil nás 
strach z možných útoků, z těž-
kých podmínek a z neznáma. 
Cesta se nám zdála daleká, ale 
v porovnání s ostatními národy 
byla jedna z nejkratších.
   Nejprve jsme přebývali v měs-
tečku Chełm Śląski, kde se o nás 
farníci krásně starali. Čas byl 
nabitý výlety, poznávali jsme 
místní kraj, kulturu, způsob ži-
vota a památky. S hostiteli jsme 
získali blízký vztah.
   Další týden jsme přejeli do 
centra dění, do Krakowa. Zde 
neměli všichni z nás možnost 
spát v rodinách, ale i tělocvičny 
poskytovaly pohodlí. Program 
už víc záležel na každém z nás. 
Zde už jsme se více setkávali i 
s jinými národy a málokdo si 
nepořídil fotku s lidmi z jiného 
kontinentu.
   Často jsme museli jít pěšky 
několik kilometrů, protože hro-
madná doprava byla plná, nebo 
jsme stály tříhodinovou frontu 
na oběd, ze kterého se vykluba-
ly rýžové sušenky, ale odnesli 

jsme si vzpomínku na celý ži-
vot, které se nic nevyrovná. 
   Při samotném setkání pak 
mnoho z nás zahlédlo Svatého 
otce z velké blízkosti. Něko-
mu projel papamobilem pří-
mo před nosem, jiným mával 
ze silnice a další ho zahlédli 
alespoň jako bílou tečku na 
pódiu. Všem nám ale zůstávají 
v srdcích jeho slova: „Nekle-
sejte na mysli: svým úsměvem a 
otevřenou náručí hlásejte naději 
a buďte požehnáním jediné lidské 
rodiny, kterou tu tak dobře repre-
zentujete! Radost, kterou jsme 
bohatě obdrželi zadarmo od Boha, 
předávejte zadarmo dál. Tolik lidí 
na ni čeká!“
    Vám farníkům chceme moc 
poděkovat za finanční dary a 
za modlitby, kterými jsme nás 
provázeli. Jsme za to vděční. 
A rádi vás chceme pozvat na 
setkání, ve kterém vám naši 
cestu do Krakowa přiblížíme, 
ukážeme fotky, videa a sdělíme 
zážitky. Bude se konat v koste-
le v Horní Cerekvi v neděli 25. 
9. od 14 hodin. Moc se na vás 
všechny těšíme!                
               Marie Dvořáková, 
Tereza Havelková, Anežka 
Hunalová, Anna Smrčková, 
Dominik Dvořák, Martin Ha-
velka, Vojtěch Hunal

V létě jsme zažili tradiční poutě spojené s patrony našich kostelů v Horní Cerekevi, ve Veselé, v Rynárci i v Novém Rychnově. 
Kromě toho ale někteří naši farníci abslovovali i poutě do zahraničí. Tři z nich zde představujeme podrobněji:
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V červnu jsme se my, tři 
dobrodruzi (Dominik 
Dvořák, Martin Havelka 
a Vojtěch Razima), roz-
hodli přejít Itálii – dojít 
pěšky z Benátek do Říma 

(450 km). Cesta trvala 16 dní a byla 
velice bohatá na zážitky. Podařilo se 
nám vařit s Italem, najít iPhone, spát v 
rozpadlém kasinu, osm dní se nemýt 
nebo se nechat srazit autem. Většinu 
času jsme spali pod širým nebem a 
o úsměvná setkání s místním obyva-
telstvem nebyla nouze. I přes všech-

ny strasti se nám podařilo doputovat 
do vysněného cíle – na Svatopetrské 
náměstí v Římě. Cesta byla velice zají-
mavá a forma pěší pouti je namáhavá, 
ale i obohacující zároveň a umožňuje 
poznat cizí zemi „na vlastní kůži“.      
                                   Dominik Dvořák

Řím

Krakow

Katedrála 
sv. Františ-
ka v Assisi

Chrám sv. Petra



V Horní Cerekvi vrcholí příprava sta-
vebních parcel na Kamenném vrchu. Na 
Zámeckém rybníku se 10. 9. koná seriál 
Dračích lodí (od 16 hodin), který večer 

doplní koncert skupin Doctor PP a Turbo. V pá-
tek 30. září se v 19.30 hodin v KD koná talk-show 
Boba Klepla s názvem Vysavač.  

V Rynárci proběhla v srpnu pouť (hrály 
Kiss Czech company, CéZed, 4zdi a Se-
šlost). Obec hledá nového provozovatele 
místního pohostinství, s nástupem od 

1. září. Dne 17. 9. od 10 hodin se koná oblíbený 
závod horský kol, 10. ročník Rynárecké bejkovny 
(pro děti, juniory, ženy, atd. až po experty).  

Ve Veselé se konal 20. ročník hasičské 
soutěže O pohár starosty - místní borci 
byli druzí. V sobotu 3. 9. od 8 hodin se 
konají tradiční Rybářské závody na Jan-

dovci. Jednání o pozemkových úpravách se ode-
hraje 16. 9. v 17 hodin v KD. 

Co se děje v obcích našich farností

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Rynárec a Vese-
lá. Vydává jednou měsíčně Římskokatolická farnost 
H. Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem Zyg-
muntem. Náklad: 170 ks, výroba jednoho čísla stojí 
8 Kč. Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. Redak-
tor: Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@centrum.
cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. září. 
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Oslovila mě mše s P. Kuffou
P. Marián Kuffa je slovenský kněz, 
který se ve vsi pod Tatrami stará o 
lidi na okraji společnosti (Romy, pro-
puštěné vězně, bývalé narkomany, 
prostitutky atd.). Byl jsem se svou 
ženou na jeho mši v Brně a velmi nás 
oslovil. Je praktický a upřímný, nic 

nepřikrašluje. Své svěřence vede k práci a je vidět, 
že pro ně je autoritou. Snaží se jim předat řád, kte-
rý má v sobě. Je drsným realistou, a přitom je las-
kavý. Těžko se to popisuje slovy. Doporučuji videa 
(YouTube) a hlavně setkání s ním.       J. Mazanec

Naši farníci putovali i za papežem, do Říma a za sv. Jakubem
Letošek je rokem pu-
tování. Měl jsem tu 
možnost nejen být v 
Santiagu u ostatků sva-
tého Jakuba, kde jsem 
se modlil za farníky 

(zvlášť ty veselské, kteří ho mají jako 
patrona), ale především putovat. 
   Čas putování je čas, kdy se člověk 
fyzicky snaží zvládnout cestu, ale i 
přemýšlí nad svým životem a ješ-
tě víc se modlí. Viděl jsem po cestě 
spoustu lidí, kteří šli stejnou cestou 
radostně a obětavě a měli za sebou 
stovky kilometrů. Santiago je třetí 
nejdůležitější poutní místo na světě 
po Jeruzalémě a Římě a lidé tam pu-
tují už přes tisíc let. Vedou tam růz-
né cesty. Některé jsou pojmenované 
(Francouzská, Portugalská, Anglic-
ká) a některé ne – a je možné se na 
cestu vydat přímo z domova. 
    Nebyla to cesta jednoduchá - měl 
jsem na zádech desetikilový batoh, 
ale to je ta pravá oběť. Ale každý z 
Vás, pokud chce, se může vydat na 
nějakou cestu. Více o mé pouti se 
můžete dozvědět na „krakovském“ 
setkání, v neděli 25. září od 14 hodin 
(viz kalendárium).      otec Jaroslaw

Santiago


