
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Po vzkříšení 
hovoří Spasi-

tel k učedníkům 
ještě řadu dní. 
Dodává jim sílu 
v jejich zničenos-
ti: „Hle, já jsem s 
vámi až do sko-

nání světa.“ A znovu dosvědčuje, 
že s námi opravdu je. Pokaždé 
si k nám hledá cestu jinak. Když 
jednu cestu lidé zapomenou, uká-
že jim novou; když ho vyženou 
jednou stranou, přĳde ze strany 
druhé. Před časem, když ochabla 
láska a horlivost křesťanů, zje-
vil lidem svoje Nejsvětější Srd-
ce. Prosté francouzské řeholnici, 
svaté Markétě, oznámil, že si pře-
je uctívat Nejsvětější Srdce: „Viz 
toto Srdce, které lidi tolik milova-
lo, že se do poslední krůpěje krve 
vyprázdnilo a obětovalo, aby jim 
ukázalo svou lásku, a kterému 
se v odplatu dostává jenom sva-
tokrádeží a urážek.“ To zaznělo 
před staletími a jeho úcta se šíří 
světem. Každého volá, abychom 
nabídli svoje rameno a pomoc, 
znásobili modlitby a trpělivost, 
abychom s větší láskou a oprav-
dovostí přistupovali k jeho sto-
lu a těšili ho v jeho opuštěnosti. 
Pomáhali mu pít kalich hořkostí, 
kterým je stále napájen. Nezbývá 
než prosit: Srdce Ježíšovo, muče-
né pro naše hříchy, smiluj se nad 
námi.              Váš otec Jaroslaw

Srdce mučené za hřích

červen 2017

Jan Křtitel: život i lidové zvyky

Jan Křtitel byl podle Ježíše nej-
větším z proroků. Podle evange-
lia se narodil kolem roku 1 n.l. 
Alžbětě, sestřenici Panny Marie a 
chrámovému knězi Zachariášovi.  
   V 27 letech odešel do pustiny ká-
zat a své následovníky křtil v Jor-
dánu. Kvůli kritice krále Heroda 
za jeho cizoložný svazek s bratro-
vou ženou Herodianou byl vsazen 
do vězení. Herodiana se rozhodla, 
že ho sprovodí ze světa a zneužila 
k tomu svou dceru Salomé. 
   Okouzlen jejím tancem jí Herodes 
přislíbil splnění jakéhokoli přání. 
Na matčinu radu si Salomé žádala 
Janovu hlavu. Herodes musel slib 
splnit a sv. Jan byl asi roku 30 sťat.
   Je zajímavé, že Jan je jediný světec, 
jehož tělesné narození se v liturgii 
oslavuje. Už před narozením byl 
naplněn posvěcující Boží milostí 
- od chvíle, kdy přišla Maria k Alž-
bětě. Byl povolán, aby svým kázá-

ním o Božím království a voláním 
po obrácení připravil příchod Je-
žíše. Ten od něj přĳal křest a jeho 
první učedníci pocházeli právě z 
okruhu učedníků Janových. 
   Světci je zasvěcena řada kostelů, 
v naší zemi jich je 272. Mezi nej-
památnější patří obec, přímo po 
něm pojmenovaná: Svatý Jan pod 
Skalou u Berouna. Toto místo se 
pojí s působením nejstaršího čes-
kého poustevníka Ivana, kterému 
se podle legend Jan Křtitel zjevil a 
daroval mu kříž na ochranu proti 
zlým duchům. Úzká spojitost je i v 
tom, že Ivanovo jméno se v kalen-
dáři připomíná hned 25. června.
  S Narozením sv. Jana Křtitele je v 
lidové tradici spjata řada obyčejů. 
Mnohé pocházejí z předkřesťan-
ských dob, kdy se tyto dny konaly 
slavnosti slunovratu - 21. 6. totiž 
slunce dosáhlo vrcholu a začínalo 
slábnout.         (pokračování na str. 4)

Americký film Bible opatřil sv. Jana dredy, aby zvýraznil jeho alternativní životní styl.



Aktuality z našich farností Červen z pohledu liturgie

SO 10. 6.  pěší pouť na Křemešník    start z Horní Cerekve 12 hodin

SO 17. 6.  mše svatá za duchovní povolání  Horní Cerekev  18.00 hodin

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
křest: 
Rynárec - Adam a Daniel Štekerovi, 6. 5.
Horní Cerekev - Adéla Tomšíková, 20. 5.
pohřby: 
Veselá - Karel Šašek, 1. 5.
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SO 10. 6.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 9 hodin

 * pouť na Křemešník - úprava mší
Hlavní pouť na Křemešník je 11. 6. V sobotu před-
tím ve 12 h na toto poutní místo vyjdeme pěšky z 
Horní Cerekve tak, abychom stihli mši svatou v 17 
hodin. Prosím, zajistěte si zpáteční cestu. Ten den 
bude mše sv. v Horní Cerekvi v 19.00 s nedělní 
platností a v neděli v 10.30 už nebude. V Rynárci 
je nedělní mše v 7.30 a ve Veselé v 11 hodin. 

 * pouť za duchovní povolání
V sobotu 17. 6. v 18 hodin Papežské misĳní dílo sv. 
Petra a českobudějovické biskupství zve na pouť 
za duchovní povolání v Horni Cerekvi. Mši bude 
sloužit P. Tomas van Zavrel. Od 17 hodin je mož-
nost zpovědi, v 17.15 bude růženec za povolání. 

 * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy kostelů bude 25. června. 

 * změna v termínu mší
    Ve dnech 27. - 30. 6. mše svaté nebudou. 

Další film je určen hlavně dětem

NE 4. 6. táborák ke Dni dětí     fara Horní Cerekev  15.00 hodin 

1. Sv. Justina, 
2. Sv. Marcelina a Petra 
3. Sv. Karla Lwangy a dru-
hů, mučedníků 
5. Sv. Bonifáce, biskupa a 
mučedníka 
6. Sv. Norberta, biskupa 
9. Sv. Efréma Syrského, 
jáhna a učitele církve 
11. Sv. Barnabáše, apoštola 
13. Sv. Antonína z Padovy, 
kněze a učitele církve 
15. Sv. Víta, mučedníka 
19. Sv. Jana Nepomuckého 
Neumanna, biskupa

21.Sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka 
22. Sv. Paulína Nolánského, 
biskupa, Sv. Jana Fishera, 
biskupa a Tomáše Mora  
24. Narození svatého Jana 
Křtitele, slavnost
27. Sv. Cyrila Alexandrijské-
ho, biskupa a učitele církve 
28. Sv. Ireneje, biskupa a 
mučedníka 
29. Sv. Petra a Pavla, apoš-
tolů, slavnost
30. Svatých prvomučedníků 
římských 

Zvu Vás na Filmové odpoledne pro děti. Bude se 
konat v sobotu 24. června od 15 hodin. Těšit se 
můžete na animovaný film Hledá se Nemo. Vy-
práví o malé rybce, která žĳe v moři a je velmi 
zvědavá. To se jí nevyplácí, protože je unesena a 
uvězněna v akváriu. Její otec se ji spolu s veselou 
Dory snaží najít. Není to lehké, protože musí čelit 
různým nebezpečím. Ale nakonec všechno dobře 
dopadne.                                     Anežka Hunalová

SO 10. 6.  Mariánská družina se sestrou Romanou  fara Horní Cerekev  10 -11 hodin

PÁ 16. 6. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)   Horní Cerekev       18.00 hodin

Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží 
Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti ve 
Veselé v neděli 18. června v 10.30. Bude se konat 
mše svatá a po ní průvod. Prosím, udělejte si čas 
na toto slavení - protože nejen vyznáváme svou 
víru slavnostním průvodem, ale také prosíme 
Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žĳeme 
a pracujeme. Ostatní mše svaté toho dne budou v 
Rynárci v 7.30 hodin a v Horní Cerekvi v 9 hodin. 
Loni jsme Boží Tělo slavili v Horní Cerekvi, letos 
ve Veselé a příští rok bude v Rynárci. 

Boží Tělo letos bude ve Veselé

SO 3. 6.  Farní fotbalový turnaj (4. ročník)  hřiště Horní Cerekev od 8.30 hodin
PÁ 2. 6. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)   Horní Cerekev  17.00 hodin 

SO 24. 6. Filmové odpoledne pro děti (Hledá se Nemo) fara Horní Cerekev 15 hodin
NE 18. 6.  Slavnost Božího Těla - všechny farnosti Veselá    10.30 hodin

SO 24. 6. sobotní poutní mše svatá  hřbitovní kostel H. Cerekev  18 hodin
SO 24. 6.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin

NE 25. 6.  nedělní poutní mše svatá  hřbitovní kostel H. Cerekev    10.30 mše, 16 požehnání



- 3 -

Snímky z pouti do Koclířova a Mendryky

* Počátky, 1. 6., 18 h, klubovna KZM  
V rámci přednášek Cesty za poznáním 
představí Petr Mazanec svoji knihu 
„Taktéž tam byli“, která mapuje komu-
nistické procesy v 50. letech 20. století 

na Počátecku a Podjavořicku.

* Křemešník, 11. 6., poutní místo
Tradiční nedělní slavnost Nejsvětější Trojice na 
Křemešníku začíná ranní mší svatou v 8.30 hodin 
a pokračuje „hlavní“ bohoslužbou v 10.30 hodin, 
kterou celebruje biskup Pavel Posád. 

* České Budějovice, 24. 6., katedrála
V 10 hodin přĳmou z rukou biskupa Vlastimila Kro-
čila kněžské svěcení Pavel Bicek a David Mikluš. 
Pavel Bicek bude mít primiční mši svatou 25. 6. ve 
Veselí nad Lužnicí, David Mikluš 1. 7. v Táboře. 

* Želiv, 4. 6. a 11. 6., klášter
Letošní Želivské klášterní léto opět nabízí celou 
řadu akcí. V neděli 4. 6. se po mši svaté v 10.30 
hodin koná Putování za Santinim s přednáškou, 
další neděli 11. 6. následuje žehnání želivských 
varhan s maratonem varhaníků (13-16 h).

Duchovně-kulturní pozvánky nejen z naší diecéze
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Ohlédnutí za 1. svatým přĳímáním v H. Cerekvi 

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: 25. června. 

Farní kafe doporučuji

Loni jsme se na farní radě v Rynárci rozhodli, že 
by bylo dobré uskutečnit setkání farníků. Tuto 
akci jsme nazvali „Farní kafe“. O co se jedná? 
   Je to společné neformální setkání a posezení, ať 
už u kávy nebo u čaje, kde je možné si vzájemně 
popovídat. Dozvíme se mnoho zajímavých věcí, 
třeba o svém sousedovi, který vedle nás sedí v 
kostele. Toto setkání se nám zalíbilo, proto jsme 
ho nedávno zopakovali. 
   Jistě jste o podobných akcích četli v Katolickém 
týdeníku. Některé farnosti tyto akce pořádají v 
neděli po mši svaté. U nás to nejde, protože pan 
farář má další povinnosti a nemohl by s námi po-
sedět, a proto se scházíme v pátek navečer. 
   Každý sice přinese nějaké občerstvení, ale k 
tomu je potřeba, aby nás někdo obsloužil. Tím-
to chceme poděkovat paní kostelnici, její rodině, 
manželům Brožovým a dalším, kteří nám vytvá-
řejí příjemné zázemí. Všichni se těšíme na příští 
setkání, na které zveme další farníky, a vřele do-
poručujeme akci i ostatním farnostem.  
                                     Marie Smrčková, Zajíčkov

Jan Křtitel: život i lidové zvyky
(dokončení ze str. 1)     
   A tak se pohanští předci se slunci snažili po-
moci v získání či doplnění jeho moci. Proto za-
palovali ohně: věřili totiž, že teplo a světlo slunci 
pomohou v doplnění sil.
   Mělo se za to, že tu noc ožívají tajemné síly 
a země vydává své poklady. Podle lidového po-
dání příroda oplývala tajemnou silou, a květiny 
trhané o svatojánské noci měly zvláštní moc (by-
linářská literatura zná „svatojánské koření“). 
   Půvabný svatojánský zvyk mívaly děti v Pod-
krkonoší, když večer chystávaly takzvané „sva-
tojánské postýlky“. Bývaly to polštářky, vystlané 
květinami a svatými obrázky, na kterých ráno 
děti nacházely drobné dárky od rodičů - pár krej-
cárků, ovoce či nějaký pamlsek. 
   Na sv. Jana Křtitele také hospodáři přehazovali 
oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon 
zas připomínal, že je pravý čas k natrhání bylin. 
Světnice se na sv. Jana Křtitele nezametala, aby se 
nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se za trám 
dávalo „svatojánské zelí“. 
        Zdroj: Jan Nepomuk Jiřiště, Lidové zvyky


