
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Představte si, 
že kamarádo-

vi půjčíte 20 tisíc. 
A on řekne: „Byl 
jsem nakupovat a 
peníze jsem ztra-
til. Vrátím ti je tak 
za půl roku.“ Asi 

nebudete jásat. A pak se objeví 
jiný přítel a řekne: „Modlil jsem 
se za něj. Odpusť mu dluh.“ Asi 
se vám zvedne tlak nebo se za-
smějete. Právem to považujete 
za nespravedlnost. Tak nějak si 
lidé vysvětlují odpustky.

Odpustky neznamenají dluh 
odpustit, ale splatit. Jako 

kdyby za vašeho nezbedného 
kamaráda těch 20 tisíc zaplatil. 
Kristus pověřil Pannu Marii a 
svaté, aby to udělali za nás. I od 
nás žádá platit dluh za druhé: 
za ty, kdo zemřeli a jejichž duše 
se ještě musí očistit. U odpustků 
církev čerpá z pokladu zásluh 
Krista a svatých. Dává nám je a 
předpokládá, že jsme ve stavu 
milosti a splnili jsme další pod-
mínky (přĳímání a modlitba na 
úmysl papeže). Církev využívá 
moc, kterou Mojžíš použil na 
Sinaji. Je to právo dovolávat se 
zásluh svatých. Církev je spojuje 
s modlitbami, skutky a oběťmi 
na budování církve. Nebojme se 
proto slova „odpustky“ a získá-
vejme je - pro jiné, pro zemřelé.                                                   
            Váš otec Jaroslaw

Odpuštění dluhů

Diecézní pouť v Nových Hradech 
byla požehnaná - nejen krásným 
(asi posledním) dnem Babího léta, 
ale i velkou účastí poutníků ze 
všech koutů naší diecéze a krás-
nou rodinnou atmosférou. Pro 
dospělé tu byla v sobotu pestrá 
nabídka přednášek. Bohatý pro-
gram měly také děti. Dozvěděly 
se příběh první světice z Afriky, sv. 
Bakhity, která byla jako malá une-
sena ze své vesnice a prodána do 
otroctví. Dětští poutníci se dozvě-
děli, že právě na africkém konti-
nentě ještě stále existuje nelegální 

otroctví a tvrdá dětská práce. Děti 
mohli na 10 stanovištích „praco-
vat“ a za svou námahu dostávali 
tzv. „zlaťáky“. Ty na konci svého 
programu mohli věnovat na vy-
koupení otroků v Ugandě. Při mši 
sv. P. Jan Böhm pochválil děti za 
jejich námahu a požádal dospělé, 
aby  při sbírce darovali peníze tak, 
aby se „zlaťáky“ mohli vyměnit 
za koruny a bylo možné je poslat 
do Ugandy. Vybralo se tolik, že 
to poslouží na vykoupení desítek 
otroků.              Martina Fürstová, 
Diecézní katechetické středisko

Z diecézní pouti v Nových Hradech

listopad 2016



 * Mariánská družina
Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi 
ve věku 7-12 let, které se koná v sobotu 12. listo-
padu od 10 do 11 hodin na faře v Horní Cerekvi. 
Těší se na Vás sestra Romana (místní rodačka). 

 * Koncert komorní hudby
V rynáreckém kostele se v sobotu 26. 11. od 14:30 
hodin uskuteční koncert skupiny HAMAVE ze 
Soběslavi. Toto těleso komorní hudby tvoří tři 
členky - jedna hraje na varhany, druhá je operní 
zpěvačka a třetí přispívá recitaci svých básní. Pla-
káty budou v kostelích.          Monika Harudová

 * svěcení adventních věnců
V neděli 27. 11. je 1. neděle adventní. Na začátku 
bohoslužeb se budou světit adventní věnce. Pro-
sím, přineste si je a uložte je na obvyklá místa.

 * sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na Biblické dílo se bude konat 13. 11. a na 
opravy 20. listopadu.

Aktuality z našich farností 

SO 12. 11. setkání dětí se sestrou Romanou   fara Horní Cerekev  od 10 hodin

Listopad z pohledu liturgie

ČT 17. 11.  Svatomartinský florbalový turnaj ministrantů sport. hala Třešť 8-13 hodin
PÁ 18. 11. Den milosrdenství   H. Cerekev (mše, adorace, korunka)  18 hodin
SO 19. 11. návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin 
SO 19. 11.  mše svatá v Horní Vsi   kaple v Horní Vsi  16.30 hodin
SO 26. 11.  koncert skupiny Hamave   kostel Rynárec  14.30 hodin
NE 27. 11.  svěcení věnců na 1. adventní neděli  všechny farnosti během nedělních mší
NE 27. 11.  adventní setkání s P. J. Hambergerem fara Horní Cerekev  14 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
pohřeb: 
19. 10.: Bohumil Vařečka (Horní Cerekev)
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PÁ 4. 11. první pátek v měsíci   H. Cerekev (adorace, růženec, mše)  17.00 hodin 

1. Všech svatých 
2. Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 
3. Sv. Martina de Porres, 
řeholníka 
4. Sv. Karla Boromejského, 
biskupa 
9. Posvěcení lateránské 
baziliky, svátek
10. Sv. Lva Velikého, papeže 
a učitele církve 
11. Sv. Martina, biskupa 
12. Sv. Josafata, biskupa a 
mučedníka 
13. Sv. Anežky České, pan-
ny 
15. Sv. Alberta Velikého, 
biskupa a učitele církve 
16. Sv. Markéty Skotské, sv. 

Gertrudy Veliké, panny 
17. Sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice
18. Posvěcení římských 
bazilik sv. Petra a Pavla 
20.  Slavnost Ježíše Krista 
Krále
21. Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě 
22. Sv. Cecílie, panny a 
mučednice 
23. Sv. Klementa I., papeže; 
sv. Kolumbána, opata 
24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, 
kněze a druhů
25. Sv. Kateřiny Alexandrij-
ské, panny a mučednice 
30. Sv. Ondřeje, apoštola, 
svátek

 1. 11. ÚT: Slavnost všech svatých 
 (doporučený zasvěcený svátek!)
Rynárec   15.30 h mše a čtení „otčenášků“
H. Cerekev (hřbitov)   17.00 h mše a čtení „otčenášků“
Veselá                18.30 h mše a čtení „otčenášků“

2. 11. ST:Vzpomínka na věrné zemřelé 
Rynárec             15.30 h mše svatá
H. Cerekev (hřbitov)   17.00 h mše svatá 
Veselá           18.30 h mše svatá 

5. 11. SO: Modlitby za zemřelé na hřbitovech
Rynárec, hřbitov 14.00 h modlitby za zemřelé 
Veselá, hřbitov 14.45 h modlitby za zemřelé 
H. Cerekev, hřbitov  15.30 h modlitby za zemřelé 

                 Pořad dušičkových bohoslužeb

Adventní setkání s P. Hambergerem
Jubilejní 10. adventní setkání v biskup-
ském sále na faře v Horní Cerekvi se 
koná v neděli 27. 11. od 14 hodin. Jeho 
hostem bude letos P. Jan Hamberger, 
který působil jako kaplan v Pelhřimo-

vě a nyní spravuje farnosti v Soběslavi a okolí. 
Všichni jste srdečně zváni.  Jaroslava Vopálková

Misĳní koláč a misĳní jarmark
V neděli 27. 11. proběhne Misĳní koláč ve Veselé 
a Misĳní jarmark v Horní Cerekvi (viz text str. 3)



Svatý rok milosrdenství zakončí pa-
pež František 20. 11. uzavřením Brá-
ny milosrdenství v bazilice sv. Petra. 
V naší diecézi bude ukončen 12. 11. v 
17 h v Nových Hradech (biskup P. Po-

sád), 13. 11. v 10 h v Klokotech (vikář D. Henzl) 
a 13. 11. v 17 h v katedrále (biskup V. Kročil).

Fotografické ohlédnutí za naší poutí na Svatou Horu

Zakončení Roku milosrdenství
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Poslední prázdninovou neděli se v Hor-
ní Cerekvi uskutečnil Misĳní koláč. Cel-
kem jsme zabalily 92 balíčků, které se po 
mši svaté bez problémů prodaly. Utržily 

jsme za ně 5.140 Kč. 
    Děkujeme všem dárcům a také všem ženám, 
které nám s pečením pomáhají. Díky dalším štěd-
rým dárcům se celková vybraná částka ještě zvý-
šila a my tak můžeme na konto Papežských misĳ-
ních děl (PMD) zaslat 6.540 Kč na pomoc chudým 
dětem v rozvojových zemích. 
   Další akce, které pro PMD chystáme, jsou násle-
dující: Misĳní koláč ve Veselé a Misĳní jarmark 
v Horní Cerekvi. Obě akce plánujeme na 1. neděli 
adventní (27. listopadu). Pokud by se našel ně-
kdo, kdo by nám chtěl pomoci (nápady, vyrábění, 
příprava, pečení...), může se ozvat mně nebo He-
leně Havelkové. Těšíme se na spolupráci a na to, 
že můžeme společně pomáhat.  
                Jana Dvořáková, 731 536 403

Poděkování za Misĳní koláč. Kdo 
chce pomoci, může se přihlásit

Veselský kostel má nová okna
V říjnu byla slavnostně požeh-
nána nová okna v kostele sv. 
Jakuba ve Veselé. Mají stejný 
tvar, strukturu i barvu výplní 
jako předchozí okna.  

Želiv zve na kardinála a Margitu
Želivský klášter hostí 5. 11. v 9.15 h přednášku 
kardinála Miloslava Vlka na téma Boží záměry  s 
mladým člověkem a také benefiční koncert Šte-
fana Margity (17. 11. v 19 h), lístek za 350 Kč.
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V neděli 23. 10. jsme si připomínali misie, a proto jsme se roz-
hodli uspořádat Misĳní koncert. Pro kapelu se mnoho změni-
lo. Poprvé jsme uskutečnili Misĳní koncert, jehož výtěžek šel 
na konto Papežských misĳních děl, poprvé jsme využili pro-
mítací plátno, kde mohli posluchači číst texty písní, poprvé 
jsme měli novou aparaturou a poprvé vystupovali v novém 
složení: Marie Dvořáková (keyboard, zpěv), Tereza Havelko-
vá (kytara, zpěv), Ondřej Mikeš (kytara, cajon, zpěv), Barbora 
Plocková (zpěv), Jaroslava Vopálková (zpěv), Tereza Valková 
(zpěv), Hana Ko�ová (zobcová flétna, cajon, zpěv) a Ludmila 
Vopálková (příčná flétna, zpěv, dirigent). Volba písní byla cel-
kem jasná, především jsme se snažili vnímat texty, abychom 
svými zpěvy děkovali, modlili se a chválili Pána. Děkujeme za 
Vaši hojnou účast, za to, že jste si s námi zazpívali i zatančili:) 
Vybralo se krásných 5.870 Kč.     Lída Vopálková, SisterBand

Misĳní koncert SisterBandu byl ve znamení novinek

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: 23. listopadu. 

Dvě záslužné netradiční akce v Rynárci: brigáda a dožínky
V dnešní uspěchané době se nedaří, aby se lidé sešli 
na dobrovolné brigádě na jiném než na vlastním ma-
jetku. V Rynárci se to povedlo a přítomní si rozdělili 
práce na úklidu kostela, které zahrnovaly i nebez-
pečné čistění okapu z plošiny. Všem patří velký dík! 
    Rynárečtí také oslavili dožínky, kdy do kostela při-
nesli vkusně a pečlivě naaranžované košíčky s dary 
přírody, které sami vypěstovali. K vidění byly jak 
tradiční plodiny typu jablek, švestek či brambor, tak 
i makovice, kukuřice, dýně, řepa a další potraviny. 
Všechny požehnal otec Jaroslaw. Ať chutnají! Dožín-
ky by mohly být inspirací i pro další farnosti. 
 (dožínky - snímky dole, brigáda - snímky vpravo)


