
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Modlete se 
r ů ž e n e c ! 

Nerad slyším, 
že je to modlit-
ba pro chudé. 
Růženec je mod-
litba bohatých 
–  těch, kdo obje-

vili tento klenot a pochopili, že 
tajemství v sobě obsahují histo-
rii spásy! Růženec je modlitba 
svatých. Mám na paměti reakci 
sv. Bernarde�y, když se jí popr-
vé zjevila Panna Maria. Vložila 
svou ruku do kapsy a našla tam 
růženec. Růženec je modlitba 
pokoje a rodiny. Je to modlitba 
silně ovlivňující Boží srdce.

Šiřte růženec! Tvoří část naše-
ho pokladu. Je na nás, aby-

chom ho  zúročili. Nemusí to 
být přednáškami, ale stačí jed-
noduchou milující modlitbou.

A nakonec žĳte růženec! Mů-
žete přilnout k jednomu 

tajemství, které nejvíce oslovu-
je vaše srdce a připomíná Boží 
lásku k vám. Může jít o zvěsto-
vání, úchvatné vyprávění, kde 
nám Bůh vyznává lásku. Každá 
chvíle může být propojená s rů-
žencem. Když se radujete, sjed-
noťte se s Mariiným Magnificat 
při návštěvě Alžběty. Když vás 
něco bolí a trpíte, rozjímejte nad 
utrpením Ježíše. Bratři a sestry, 
milujte růženec.                                                  
            Váš otec Jaroslaw

Milujte růženec!

V našich farnostech máme dvě sva-
továclavské kaple: v Horní Vsi a v 
Bělé. Obě jsou v dobrém stavu, ale 
hlavní je, že se v nich lidé scháze-
jí ke slavení mší. Podle fotek (viz 
snímky) je navíc vidět, že do Bělé 
letos přĳeli i farníci odjinud. 
  Možná je to tím, že pro některé z 
nás může být taková mše v kaplič-
ce snad větším zážitkem než mše 
v katedrále. Lidé jsou tam blíž ol-
táři i sobě navzájem, znají se a ni-
kdo nesedí v lavici sám. Dokonce i 
svatováclavský chorál tam má svo-
je kouzlo, když ho zahraje p. Josef 

Kukla na šlapací harmonium. 
    Vzpomínám si, jak jsme jako mi-
nistranti z Veselé do Bělé nejprve 
šli pěšky, další rok jeli na kolech, 
poté na motorkách a pak dokonce i 
na traktoru a v pragovce. Pan dok-
tor Kadlec zpovídal na židličce v 
trávě a po mši na nás čekalo u Kuk-
lů cukroví. Bez ambonu, bez prů-
vodu, vše jednoduše, možná nějak 
tak, jak slavili mši první křesťané. 
    Je to důkaz, že církev nepotřebuje 
velké věci a stavby, ale stačí malé 
společenství v malé vsi - s lidmi, 
kteří se tam cítí doma.               (jm)            

Sv. Václav se může uctít i v malé kapli

říjen 2016



 * kalendáře na příští rok
V kostelích lze koupit Katolické kalendáře 2017. 

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy kostelů se bude konat 16. 10. a 
na misie 23. 10. 

 * mše sv. nebudou 
Ve všedních dnech 11. října až 14. října (úterý až 
pátek) nebudou mše svaté v našich farnostech. 

Aktuality z našich farností 

SO 8. 10. návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti   od 10 hodin

Říjen z pohledu liturgie

SO 8. 10.  brigáda na kostele v Rynárci   kostel Rynárec  8 hodin
SO 15. 10. pouť na Svatou Horu  autobus: H. Cerekev - 7.15, Veselá - 7.30, Rynárec - 7.45 hodin
PÁ 21. 10. Den milosrdenství   H. Cerekev (mše, adorace, korunka)  18 hodin
PÁ 21. 10.  Farní kafé v Rynárci    Rynárec   19 hodin
SO 22. 10.  setkání ministrantů     Horní Cerekev  9 - 11 hodin
NE 23. 10.  koncert skupiny SisterBand   kostel Horní Cerekev  14 hodin
SO 29. 10.  mše svatá v Horní Vsi   kaple v Horní Vsi  16.30 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
křty: 
25. 9.: Gabriela Musilová (Horní Cerekev)

pohřby: 
9. 9.: Marie Pastorková (Rynárec)
21. 9.: Jaroslava Šebestová (Rynárec)
23. 9.: Tereza Šimpachová 
           a Jaroslav Šimpach (Veselá)
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PÁ 7. 10. první pátek v měsíci   H. Cerekev (adorace, růženec, mše)  17.00 hodin 

1. Sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a učitelky 
církve
2. Svatých andělů stráž-
ných
4. Sv. Františka z Assisi
6.  Sv. Bruna, kněze 
7.  Panny Marie Růženco-
vé, památka
9. Sv. Dionýsia, biskupa, 
druhů a mučedníků, a sv. 
Jana Leonardiho, kněze
12.  Sv. Radima, biskupa 
14.  Sv. Kalista I., papeže 
15. Sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve
16. Sv. Hedviky, řeholni-
ce, a sv. Markéty Marie 
Alacoque, panny
17. Sv. Ignáce Antiochij-

ského, biskupa a mučed-
níka
18. Sv. Lukáše, evangelis-
ty, svátek
19. Sv. Jana de Brébeuf 
a Izáka Joguese, kněží a 
mučedníků, Sv. Pavla od 
Kříže 
21. Blahoslaveného Karla 
Rakouského
22. Sv. Jana Pavla II., pa-
peže 
23. Sv. Jana Kapistránské-
ho, kněze 
24. Sv. Antonína Marie 
Klareta, biskupa 
28. Sv. Šimona a Judy, 
apoštolů, svátek
31. Sv. Wolfganga, bisku-
pa

Na mši s polským arcibiskupem v Lišově jeli i naši farníci



* Nové Hrady, 1. 10., 9-16 h. Diecéz-
ní pouť pro děti i dospělé (V. Marčík, 
biskup V. Kročil) - z Pelhřimova bus

* Jihlava, Toufarovský zájezd 8. 10.,8h  
Zájezd po místech, kde žil a působil P. 

Josef Toufar (Arnolec, Zhoř, Zahrádka, Číhošť).
Sraz v 8 h u ZUŠ Jihlava, návrat 18 h. Cena 200 Kč.

* Želiv, kurzy Alfa, 30.9. - 9.12.
Kurzy Alfa nabízejí „test“ smyslu života. 7.10. : 
Proč Ježíš zemřel?, 14.10. : Jak získat víru?, 21.10.: 
Proč a jak se modlit?, 28.10.: Proč a jak číst Bibli?

* Humpolec, přednáška Marka O. Váchy, 21.10.
Česká křesťanská akademie pořádá besedu se 
známým knězem a bioetikem. Koná se v kostele 
sv. Mikuláše - 18 h mše svatá, 19 h beseda

Fotografické ohlédnutí za rodinným setkáním u ohně 

Události a pozvánky nejen z diecéze
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V Horní Cerekvi pořádá Mateřské cen-
trum Klubíčko 5. 10. od 8.30 ve školní 
družině 2 velké setkání maminek z Hor-
ní Cerekve a okolí. V Chrástově 15. 10. 

od 17.00 vystoupí divadlo Hralous s pohádkou 
Šaškův kníže. V hornocerekvickém KD 22.10. od 
19.30 hostuje počátecký divadelní soubor J. K. Tyl 
s hrou Prázdniny snů.  

V Rynárci se konal 10. ročník Rynárec-
ké bejkovny. O pronájem pohostinství 
projevili zájem dva uchazeči. Chystá se 
stavba nové školky - už odstartovalo vý-

běrové řízení na dodavatele a jedná se o úvěru. 
Obec také řeší porouchané hasičské auto. 

Ve Veselé bude v rámci pozemkových 
úprav probíhat od 24. října zjišťování 
hranic pozemků. V místním kostele pro-
běhne výměna oken. 

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: 24. října. 
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Farníci představili trojí putování: Krakow, Řím, Compostela

Kněz je bořitelem světských 
útěch, burcovatelem pro Nebe. 
Kněze svět potřebuje, aby člo-
věka vyvedl z bludného kruhu 
mezi Továrnou, Stadionem a 
Supermarketem. Je ironií Evro-
py, že těmi, kdo nás probouzejí 

z měšťanského žití, zaměřeného nekřesťansky na 
seberealizaci místo sebeztrácení, nejsou kněží, ale 
radikálního islamisté. Jejich ideály jsou šílené a 
zvrácené, ale disponují silou, již ochablá Evropa už 
nemá – silou obětovat se a klanět se něčemu, co je 
přesahuje, i když to není Bůh, ale modla. 
   Mnoho z nich se narodilo v Evropě, která je vy-
chovala, ale oni se proti ní obrátili. Evropa jim 
dává vše, co má, a přece to nestačí. Jak to, že tito 
mladí lidé nenašli naplnění v práci pro Coca-Co-
lu, v jezdění na skate-boardu či v čutání pro místní 
fotbalový tým? Co jim v naší civilizaci chybělo? 
   V člověku je totiž touha po hrdinství, po modlit-
bě, po sebedarování, po klanění, kterou sekulární 
společnost se všemi výdobytky nenasytí. 
    Teroristé byli integrovaní do společnosti, ale do 
společnosti vyprázdněné od ideálů, za které lze 
pokládat život. Ano, Evropané sice věří v lidská 
práva, toleranci, otevřenost, mír, pokrok, ochranu  

životního prostředí a právo na slast. Pěkné ideály 
- a některé jsou i křesťanské – ale jsou-li odříznuté 
od svých křesťanských kořenů, samy nezažehnou 
srdce člověka natolik, aby za ně položil život. 
    A Evropa, která nemá pro co umírat, nemá pro 
co žít. Ke své sebevraždě ani nepotřebuje džihá-
disty. I bez cizí pomoci stárne a schází. Vydává se 
na drahé dovolené, na studĳní pobyty a pracovní 
stáže, ale odmítá mít děti. Proto, že v ní není dost 
naděje a ochoty se obětovat. Není v ní, komu se 
klanět. A přitom hlavně mladí se chtějí něčemu 
obětovat. Ale čemu se mají obětovat v současné 
Evropě? Svobodě slova? Vše už bylo řečeno. 
    Chybí nám mučedníci. A společnost bez mučed-
níků je společností bez matek.
    Úryvky z článku P. Štěpána Smolena Evropa na ko-
lenou? K čemu kultura pohody potřebuje kněze? 
(celý článek otištěn v RC Monitoru 13/2016)

Evropa ztratila schopnost se obětovat. Islamisté ne


