
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Třináctý květen 
je historický 

den, Panna Maria 
se před 100 lety 
poprvé zjevuje ve 
Fatimě. Své po-
selství o vážných 
věcech církve i 

světa svěřuje Františkovi, Lucii a 
Hyacintě, malým dětem - ne bis-
kupům, profesorům teologie či 
politikům, kteří problémům ro-
zumí, mají zkušenosti a rozhodu-
jí. Maria vše sděluje bezbranným 
dětem. Prosí o pokání za hříchy, 
jimiž je Bůh urážen, a o obrácení 
hříšníků. Vybízí k denní modlit-
bě růžence. Milující matka varuje 
své děti, které jdou do záhuby. 
Předpovězené události mají vždy 
připojenou podmínkou: „Nebu-
dete-li činit pokání, neobrátíte-li 
se...“. Cestou k pokání má být 
úcta k Neposkvrněnému srdci. 
„Nakonec mé Neposkvrněné 
srdce zvítězí,“ říká Panna Maria 
závěrem. Mluví i o potřebě za-
svěcení Ruska Neposkvrněnému 
srdci a obětování smírného sva-
tého přĳímání o prvních sobo-
tách. To obnovil Jan Pavel II. 25. 
3. 1984 v Římě před sochou Pan-
ny Marie Fatimské. Poselství Fa-
timy k pokání platí stále, dokud 
budou lidé proti Bohu hřešit. A 
očekávat, že lidstvo od hříchu 
upustí, to opravdu nemůžeme.               
                          Váš otec Jaroslaw

Fatima stále aktuální

květen 2017

Setkání mládeže: povzbuzení, 
uvolněný biskup i jízda v Tesle  

Diecézní setkání mládeže naší di-
ecéze začínalo v Č. Budějovicích 
v pátek 7. 4. mší a programem, na 
kterém jsme bohužel chyběli. S 
naší skupinou jsme přĳeli v sobotu 
ráno na hlavní program. 
   Prvním jeho bodem bylo “Uvol-
něte se, prosím“ s biskupem Vlas-
timilem Kročilem. Ten odpovídal 
na připravené otázky, ale i tak se 
úkolu ujal statečně a při rozhovo-
ru o sobě prozradil mnoho zají-
mavých věcí. Hudební doprovod 
zajistila kapela Elaion. 
    Následoval paralelní program 
pro středoškoláky a vysokoškolá-
ky. Oba byly velmi pěkně připrave-
ny. Tím středoškolským provázel 
bývalý pelhřimovský kaplan pro 
mládež P. Vojtěch Vágai, vysoko-
školský připravil P. Petr Palušák.

   Po vydatném obědě jsme si moh-
li vybrat ze sedmi stanovišť, kde 
na nás čekali zajímaví hosté s při-
pravenou přednáškou (lépe řeče-
no workshopem). Navštívil jsem 
workshop „Elektromobil Tesla, 
ekologie a spiritualita“. Byl to ne-
všední zážitek, umocněný jízdou 
v tomto skvělém automobilu. 
   Na závěr se sloužila mše svatá za 
přítomnosti obou biskupů a řady 
kněží z celé diecéze. Hlavním mot-
tem setkání byla věta: „Veliké věci 
mi učinil ten, který je mocný.“ 
   I díky této větě a tomuto setkání 
si každý z nás mohl uvědomit, že v 
ničem není sám a že naším hlavním 
úkolem je předat toto povzbuzení 
dál. Proto se nebojme a důvěřujme 
Pánu, neboť je opravdu mocný. 
                                    Martin Havelka



Aktuality z našich farností Květen z pohledu liturgie

PÁ 19. 5.  Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)   Horní Cerekev       18.00 hodin

SO 27. 5.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
svatba: 
Veselá - Jiří Másilko a Jana Hlaváčková, 22. 4.
pohřby: 
Rynárec - Vladimír Maška, 4. 4.
     - Jaroslava Kumžáková, 26. 4.
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SO 6. 5.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10.30 hodin

 * májové pobožnosti: kostely i kaple
Májové pobožnosti k poctě Panny Marie budou 
ve všech kostelích vždy po mši svaté - v H. Cerek-
vi začínají od 2. května. Kromě kostelů se konají i 
v kaplích v Nové Bukové (každý čtvrtek v 19 ho-
din) a v Bělé (každý pátek a sobotu v 19 hodin). 

 * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy kostela bude 14. května. 

 * změna v termínu mší
    Ve dnech 9. - 13. 5. mše svaté nebudou. 

Další film přiblíží osud čtyř dcer

PÁ 5. 5. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)   Horní Cerekev  17.00 hodin 

1. Sv. Josefa, dělníka 
2. Sv. Atanáše, učitele církve 
3. Sv. Filipa a Jakuba, svátek
6. Sv. Jana Sarkandra
8. Panny Marie, Prostředni-
ce všech milostí 
12. Sv. Nerea a Achillea, sv. 
Pankráce
13. Panny Marie Fatimské 
14. Sv. Matěje, svátek
16. Sv. Jana Nepomuckého, 
hlavního patrona Čech, 
svátek
18. Sv. Jana I., papeže a 
mučedníka

20. Sv. Klementa Marie 
Hofbauer, sv. Bernardina 
Sienského
21. Sv. Kryštofa Magalla-
nese
22. Sv. Rity z Cascie
25. Sv. Bedy Ctihodného, 
sv. Řehoře VII., sv. Marie 
Magdalény de ‚Pazzi
26. Sv. Filipa Neriho
27. Sv. Augustina z Canter-
bury, biskupa 
30. Sv. Zdislavy
31. Navštívení Panny Ma-
rie, svátek

Zvu Vás na Fil-
mový večer, kte-
rý se bude konat 
v sobotu 20. 5. v 
19 hodin na faře 
v Horní Cerekvi. 
Tentokrát se mů-
žete těšit na film 
Co jsme komu 
udělali? Vypráví 

o rodičích, kteří mají čtyři dcery. Vychovali je kon-
zervativně podle katolické víry. Jaké překvapení, 
když se jedna vdá za muslima, druhá za Žida a 
třetí za Číňana. Tohle už je na ně trochu moc. Koho 
si vezme poslední dcera? Tuto francouzskou ko-
medii vřele doporučuji.             Anežka Hunalová

SO 13. 5.  Mariánská družina se sestrou Romanou  fara Horní Cerekev  10 -11 hodin

SO 20. 5. Filmový večer (Co jsme komu udělali) fara Horní Cerekev  19 hodin

PO 1. 5.  Pouť do České Fatimy    Koclířov u Svitav          odjezd v 7 hodin

Při příležitosti 100. výročí fa-
timských zjevení pořádáme 
dne 1. 5. pouť do Koclířova u 
Svitav, kterému se přezdívá 
„Česká Fatima“. Tamní pout-
ní areál obsahuje mj. unikátní 

památník dějin Memoriál Fatimy, přesnou kopii 
fatimského anděla nebo lurdskou jeskyni. 
  Další zastávkou bude klášter vincentek Men-
dryka u Litomyšle, kde v charitním domově 
působí také sestra Maristella, rodačka z Veselé. 
Navštívíme i město Litomyšl, kde tamní zámek 
spadá pod světové dědictví UNESCO. 
   Odjezdy autobusů: Veselá - 7.00 h, Horní Ce-
rekev – 7.15 h, Rynárec – 7.30 h.

Všichni, kdo se zapojili do pletení čtverců na deky 
pro charitativní účely, mi mohou své výtvory pře-
dat v kterémkoli kostele našich farností nebo mi 
zavolat (728 123 259) a já připravím jejich odvoz. 
V pletení je samozřejmě možno pokračovat i dál, 
ale myslím, že máme nyní většinou po sezóně a 
ženy vyrazí na zahrádky. Čtverce nebo celé deky 
se posílají do útulků do Rumunska nebo do Afri-
ky. Děkuji.                                    Marie Hunalová

Pojedeme do České Fatimy

Chystá se odvoz dek pro charitu
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Fotografické ohlédnutí za Bílou sobotou

P. Ladislav Heryán má dlou-
hé vlasy, hraje na kytaru a 
slouží mši na rockovém fes-
tivalu v Trutnově. Zároveň 
tento salesiánský kněz, kte-
rý se stará o problémovou 
mládež, přednáší biblistiku, 
zapojuje se do společenské-
ho dění a nově s ním vyšla 
kniha rozhovorů „Exotem 

na této zemi“. Besedu s ním pořádá farnost v Ka-
menici nad Lipou a KDU-ČSL. Ve středu 17. května 
v 18 hodin odslouží P. Heryán mši v kamenickém 
kostele a v 19 hodin na místním zámku prosloví 
přednášku na téma „Je Bůh? A jaký?“, kterou do-
provodí písněmi na kytaru. Na závěr podepíše 
zmíněnou knihu rozhovorů.                               (hm)

Snímek z první svátosti smířeníSetkání s netradičním knězem



Čtvrtý ročník Farního 
fotbalového turnaje 

už je za dveřmi
Opět organizujeme Farní fotbalový turnaj a tímto 
bychom Vás na něj rádi pozvali. Turnaj se koná v 
sobotu 3. června na hřišti v Horní Cerekvi. 
   Sportovat se dá v každém věku, a proto nemá-
me žádné věkové omezení (kategorie 6-15 let a 
kategorie 16-99 let). 
   Všechny potřebné informace jsou na webové 
stránce turnaj-hc.webnode.cz, kde je i plakát. 
Stačí složit tým s nejméně šesti členy a odeslat 
formulář na zmíněném webu.          organizátoři
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SisterBand přichystal modlitbu chval s hudbou

Zpravodaj farností Horní Cerekev, Rynárec a Ve-
selá. Vydává 1x měsíčně Římskokatolická farnost H. 
Cerekev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem Zygmun-
tem. Náklad: 150 ks, výroba jednoho čísla stojí 8 Kč. 
Archiv a více fotek na: www.cerekev.cz. Redaktor: 
Jan Mazanec, 775 269 206, mazanec@centrum.cz. 
Uzávěrka příštího čísla: 24. května. 

V Horní Cerekvi se koná 17. ročník za-
hájení cyklistické sezóny po stopách zá-
vodu Tři vrchy Vysočiny, start je 1. 5. v 
10.30 na náměstí. Věkové kategorie ne-

jsou vyhlášeny, trasy jsou 30 km, 50 km a 85 km, 
délku si může každý upravit dle možností. Akce 
je i pro děti. Zápis do hornocerekvické MŠ pro-
bíhá 4. 5. od 9.30 do 12.30 hodin. V pátek 19. 5. 
v 19.30 hodin se v KD koná pořad Úsměvy Ivo 
Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse. 

V Rynárci se konečně podařilo získat 
dotaci na výstavbu nové mateřské školy 
ve výši až 90 % uznatelných nákladů - 
jediným stínem této zprávy je, že se ještě 
nepodařilo dokončit výběrové řízení na 

dodavatele stavby. Zápis do místní MŠ se koná 2. 
5. (14 - 16 hodin) a 3. 5. (8 - 11 hodin). Po provo-
zovateli rynáreckého hostinství se podařilo také 
najít nového provozovatele místní prodejny. 

Ve Veselé se chystají na srpnové oslavy 
110. výročí založení místního hasičské-
ho sboru. Obec také požádala o dotaci 
na údržbu sportoviště. 

Z dění v obcích naší farnosti


