
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Velmi popu-
lární ztvár-

nění Boží Matky 
v tzv. Lurdské 
jeskyňce jsou čas-
to součástí našich 
kostelů či jejich  
okolí.  Panna s 

růžencem a před ní klečící děv-
če připomínají události, které se 
odehrály v jeskyni u Lurd. Čtr-
náctiletá Bernade�a tam mívala 
od 11. 2. do 16. 7. 1858 setkání 
s krásnou Paní, která se jí před-
stavila slovy: „Jsem Neposkvr-
něné početí“. (Tato slova řekla 
Matka Boží 4 roky po vyhláše-
ní dogmatu o Neposkvrněném 
početí). Maria také Bernade�ě 
odevzdala poselství, platné do-
dnes: „Pokání! Pokání! Pokání!“ 
a modlitba za hříšníky. Máme 
se obrátit, změnit smýšlení a 
modlit se za hříšníky.  Tisíce lidí 
přicházejí do Lurd prosit Matku 
Boží o uzdravení a pomoc a ona 
ráda pomůže těm, kteří ji s ví-
rou prosí. Ale i ona od nás něco 
žádá: pokání (a to slovo zdů-
razňuje třikrát!) a modlitbu za 
hříšníky.  Na tomtéž místě, kde 
uzdravuje choroby těla, Matka 
Boží především prosí, abychom 
se chránili hříchu, protože ten 
je nejhorší chorobou. Pokud 
chceš, aby bylo zdravé tvé tělo, 
starej se také o zdraví své duše. 
                     Váš otec Jaroslaw

Poselství z Lurd

únor 2017

Svátost pomazání nemocných 
by měla vést k obnově člověka

V sobotu 11. února máme památ-
ku Panny Marie Lurdské a zá-
roveň je to Světový den nemoc-
ných - proto se při bohoslužbách 
11.2. v 18.00 v Horní Cerekvi, 8.2. 

v 18.30 ve Vese-
lé a 9.2. v 15.15 
v Rynárci bude 
hromadně udě-
lovat svátost 
nemocných. 
   K této svátosti 
může přistoupit 
každý, kdo je 
nemocný, a také 
každý, kdo pře-
kročil 60. rok ži-
vota. Zveme ze-
jména všechny 
starší farníky k 
přĳetí této svá-
tosti. 
   Zároveň usi-
lovně prosím, 
aby všichni zá-
jemci o přĳetí 
svátosti nemoc-
ných přistoupili 
ke svátosti smí-
ření. 
  Není správné, 
když někdo při-
jímá Krista skr-
ze pomazání, a 
přitom na konci 
mše pak nejde 

ke stolu Páně. 
   Ať slavení svátosti nemocných 
vede ke skutečné obnově člověka 
a k jeho přiblížení k Bohu. 
                                        otec Jaroslaw

V dnešní době až přehnané péče o zdraví, krásu a dobré jídlo je 
nemoc vytěsňována na okraj. Papež František ale ukazuje, že ne-
mocní a staří potřebují naši lásku. Jednou při mši např. spontánně 
obejmul a políbil člověka, znetvořeného bolestivými nádory (foto).  



Aktuality z našich farností 

K nedělním sbírkám

Únor z pohledu liturgie

PÁ 17. 2.  Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)  Horní Cerekev 18 hodin

SO 25. 2.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin
SO 18. 2.  další Filmový večer (Příběh Marie)  fara Horní Cerekev  19 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
pohřby: 
  Horní Cerekev  - Ludmila Doškářová 
           Ludmila Vopálenská
  
   Rynárec -  Růžena Ženíšková 
  Božena Másilková
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SO 11. 2. návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin 

 * Farní ples 
   V pátek 10. února se koná další ročník Farního 
plesu ve Veselé. Začátek ve 20 hodin, k poslechu 
a tanci zahraje kapela Fontána Live, předprodej 
Lenka Marková (728 436 818).

 * prosba o modlitbu
   7. 2. budu děkovat Bohu za dar života a v Hor-
ní Cerekvi k této příležitosti budu sloužit mši sv. 
Prosím Vás o modlitbu. P. Jarosław 

 * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy se bude konat 12. 2., na Svatope-
trský haléř 19. 2. 

 * Mariánská družina
    Mariánská družina srdečne zve na setkání s 
dětmi ve věku 5-12 let, které se koná v sobotu 11. 
února od 10 do 11 hodin na faře v Horní Cerekvi. 
Těší se na Vás sestra Romana.

 * P. Zbigniew Czendlik až v dubnu
    Vystoupení mediálně známého kněze P. Zbig-
niewa Czendlika k jeho nové knize Postel, hospo-
da, kostel, které chystalo město Horní Cerekev do 
místního kulturního domu na 23. února, se pře-
souvá na 6. dubna.   

Rozbíhají se Filmové večery

PÁ 10. 2. Farní ples     kulturní dům Veselá  od 20.00 hodin 

2. Uvedení Páně do chrá-
mu, svátek
3. Sv. Blažeje, biskupa a 
mučedníka, Sv. Ansgara
5. Sv. Agáty, panny a mu-
čednice
6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, 
mučedníků 
8. Sv. Jeronýma Emilianiho 
Sv. Josefíny Bakhity, panny 

10. Sv. Scholastiky, panny 
11. Panny Marie Lurdské
17. Sv. Alexia a druhů, 
řeholníků 
21. Sv. Petra Damianiho, 
biskupa a učitele církve 
22. Stolce svatého Petra, 
apoštola, svátek
23. Sv. Polykarpa, biskupa a 
mučedníka

   Ve všech třech kostelích hornocerekvické farnos-
ti probíhají nedělní sbírky. Sbírky ze tří nedělí se 
používají na potřeby kostelů a sbírka čtvrté neděle 
pak na opravy chrámů. Ne každý ví, jak je pracné 
vyřídit jakékoliv povolení na různé opravy. Každý 
kostel má svůj účet. Sbírky jsou dobrovolné. 
     V rynáreckém kostele se ze třech nedělních sbí-
rek pořídilo toto: máme krásný obraz Božího milo-
srdenství, nové ubrusy na oltářích, krásně zdobené 
svíčky, nový vysavač, platí se elektrická energie, 
potřeby na úklid a ne zrovna laciná květinová vý-
zdoba. Čtvrtou sbírku na opravy odesílá pan farář 
na účet každého kostela, aby se náhodou někdo 
mylně nedomníval, že jdou na účet pana faráře. 
Jsme moc vděčni paní Novotné, která se o kostel 
láskyplně stará, panu faráři Jaroslawovi a naší far-
ní radě. Do roku 2017 jim přejeme hodně Božího 
požehnání, zdraví a síly, aby tuto službu mohli i 
nadále vykonávat.             vděční farníci z Rynárce 

Dne 14. ledna se na 
faře v Horní Cerek-
vi uskutečnil první 
Filmový večer. Další 
film se bude promítat 
v sobotu 18. února v 
19 hodin. Více infor-
mací naleznete na 

plakátech, které budou v kostelích. Všichni jste 
zváni, můžete s sebou přinést buchty.                          
                          Anežka Hunalová, Horní Cerekev

SO 11. 2.  setkání Mariánské družiny    fara Horní Cerekev   10-11 hodin

SO 18. 2. setkání ministrantů     fara Horní Cerekev   9-11 hodin
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* Želiv, 4.2., 15 h, klášter
Premonstráti v rámci prvosobotní ob-
novy zvou na přednášku Patrika Kotr-
by, který šel pěšky do Compostely. 

* České Budějovice, salesiáni Čtyři Dvory, 11. 2.
Diecézní fórum mládeže - od 9 h mše svatá, poté dis-
kusní skupiny delegátů, 13 h oběd a plénum (shrnu-
tí závěrů fóra), 15  h závěr. Moderátorem tohoto se-
tkání bude salesián doc. Michal Kaplánek, kontakt 
pro objednání účastníků  - Terezie Beránková: 731 
402 807.

* Pelhřimov, 12. 2., 15 h, Myslivna
Pelhřimovská farnost spolu se Střediskem volné-
ho času Síť zve na dětský karneval v duchu večer-
níčků (zábava, tanec, soutěže, scénky). 

* Humpolec, 15. 2., 17 h, muze-
um na Dolním náměstí
Beseda o želivském opatovi 
Vítu Tajovském (105 let výročí 
jeho narození). Hosté: autoři 
knihy rozhovorů Člověk musí 
hořeti A. Palán a J. Paulas. 

Duchovně-kulturní pozvánky nejen z naší diecéze

Korunka ke korunce aneb Vánoční benefiční koncerty

   Ani loňské Vánoce se neobešly bez koncertů sku-
piny SisterBand. Poprvé jsme uspořádali vánoční 
benefiční koncerty pro Honzíka. Abychom Honzí-
ka řádně podpořili, věnovali jsme mu všechny tři 
vánoční koncerty (27. 12. Horní Cerekev a Ryná-
rec, 29. 12. Soběslav). 

   Honzík žĳe v Brně, a když mu bylo 2,5 roku,
nešťastnou náhodou spadl do bazénu a začal se to-
pit. Od té doby je ve stavu vigilního kómatu, má 
tracheostomii, zavedenou sondu do bříška a trpí 
těžkou poúrazovou epilepsií. Z veselého a zdravé-
ho dítěte se stalo dítě, které je odkázané na pomoc 
nejbližších a vyžaduje 24hodinovou péči. 
   Honzík ale má naději! Aby se jeho stav zlepšil, je 
možné do jeho těla transplantovat kmenové buňky 
a pro podporu usilovně cvičit několik hodin den-
ně. Honzík má již několik terapií kmenových bu-
něk za sebou. Jedna terapie kmenových buněk ale 
v přepočtu vyjde na 800 tisíc korun, proto rodina 
shání finanční pomoc. Z tohoto důvodu kapela Si-
sterBand a ani posluchači nezaháleli a Honzíkovi 
ze všech tří koncertů poslali 21 161 korun! (Horní 
Cerekev 5 823, Rynárec 8 592, Soběslav 6 746).
   Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podpořili 
Honzíka nejen finanční částkou, ale také modlitba-
mi! Honzíkovi lze kdykoli přispět na konto sbírky 
Nadace ADRA 57333375/0300, variabilní symbol: 
202.                  za SisterBand Ludmila Vopálková

Reakce Honzíkovy maminky na koncerty
  „Další úžasní mladí lidé s obrovským srdcem 
se rozhodli pomoci našemu chlapečkovi, uspořá-
dali tři překrásné charitativní koncerty v jednom 
týdnu a výsledkem je obrovská pomoc Honzíkovi 
částkou 21.161 korun českých.
    Chceme tímto z celého srdce poděkovat všem 
těmto krásným a skvělým mladým lidem ze sku-
piny SisterBand, kteří nejenže si dali tu práci s 
uspořádáním koncertů, ale také předvedli všem 
přítomným překrásný a nezapomenutelný záži-
tek, jejímž svědkem byla na jednom z koncertů i 
Honzíkova babička z Pelhřimova, která byla do-
slova nadšená.
   Děkujeme všem kteří přišli, vyjádřili nám tím 
podporu a tolik nám pomohli!“

Skupina SisterBand podpořila také Tříkrálový svařák v Jihlavě, 
během kterého se vybíralo na Tříkrálovou sbírku pro Charitu. 
Muzikanti se na náměstí museli poprat s nepřízní počasí. 



   Tak jako před dvěma tisíci lety zdolávali Tři 
králové různé překážky, aby se poklonili Ježíško-
vi v Betlémě, tak i v Horní Cerekvi a v Horní Vsi 
„králové“ letos zdolávali mrazivé počasí.
   V sobotu 7. ledna se v Horní Cerekvi sešly tři 
skupinky (v Horní Vsi chodila o víkendu ještě jed-
na skupinka přímo z vesnice) a obcházely lidské 
příbytky, kde přály štěstí, zdraví a psaly na dveře 
posvěcenou křídou požehnání tomu domu. Při-
tom vybíraly do kasiček peníze pro Charitu na 
pomoc lidem, kteří to potřebují. Lidé je ve svých 
příbytcích vyhlíželi a mile vítali. Celkem se vy-
bralo 30 185 Kč. Mockrát děkujeme.

za Tři krále Jaroslava Vopálková 
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Tři krále nezastavil ani silný mráz. Vybrali 30 tisíc

Čím mě obohatila akce pro mladé muže - Tammím
   Rád bych se s Vámi podělil o své zážit-
ky z akce zvané Tammím (toto hebrejské 
slovo znamená bezúhonný, totální, doko-
nalý – pozn. red.), adventní duchovní 
obnově pro dospívající mladé muže, 
která se uskutečnila 25. - 27. listopadu 
2016 v Arcibiskupském kněžském se-

mináři v Praze.
   Jelikož tou dobou byl již advent v plném proudu, 
rozhodl jsem se využít této příležitosti se zastavit, 
ztišit se a udělat si čas jen na Boha. A když jsem se 
dozvěděl, že téma obnovy se zaměřuje na Pannu 
Marii, jel jsem o to raději.  
   Kromě zajímavých workshopů a přednášek, které 
přibližovaly život Panny Marie a problematiku s ní 
spojenou, tato akce nabízela také duchovní rozho-
vory s otcem rektorem a otcem spirituálem nebo 
24 hodin otevřenou kapli. Této možnosti jsem ně-
kolikrát využil a můžu říct, že čas strávený téměř 

o samotě jen s Bohem pro mě byl velkou posilou a 
požehnáním.
   Dalšími krásnými body v programu pro mě byly 
večerní adorace vedené otci spirituálem a rekto-
rem, doprovázené staropravoslavným pěveckým 
sborem, nebo třeba kamarádský „pokec“ se semi-
naristy u zmrzliny v seminárním obchůdku.
   Tato akce mě o mnoho obohatila a prohloubila můj 
vztah s Bohem. A také mi dala motivaci investovat 
více času do vztahu s ním, čímž asi splnila svůj cíl.

 Ondra Mikeš, Rynárec
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