
Ze života 
našich tří 
farností Horní Cerekev, Rynárec a Veselá

Milí farníci! 
Chci Vám 

poděkovat za 
všechny akce, 
kterých jste se v 
poslední době 
zúčastnili, za Vaši 
obětavost a prá-

ci pro farnost. Bylo toho hodně 
– duchovních, ale i sportovních 
či rodinných zážitků. Zvlášť Boží 
Tělo pro mě bylo radostným se-
tkáním s Ježíšem, ale i s Vámi, 
farníky, v prostředí Vašich do-
movů ve Veselé. Začínají prázd-
niny. Přeji Vám, abyste tento čas 
dobře využili jako čas odpočin-
ku a čas pro rodinu. Ať Vám Pán 
Bůh žehná v každé chvíli prázd-
nin.                   Váš otec Jaroslaw

Čas odpočinku a rodin

prázdniny 2017

Boží Tělo letos hostila Veselá

Eucharistický průvod Božího Těla se letos konal ve Veselé a 
svou premiéru si na něm odbyla Počátecká dechovka. Za pěk-
ného počasí, ale slabší účasti jsme obešli čtyři vyzdobené oltáře 
(u Hunalů, u Trávníčků, u školy a u KD), u kterých zazněly te-
matické modlitby za úrodu, naše rodiny i obec. Dopravu řídili 
hasiči a policisté. Všem spolupořadatelům patří velký dík.

Dlouholetá veselská kostel-
nice paní Trávníčková ne-

boli „teta Boženka“ byla svéráz. 
Byla „ženou činu“: bez formalit, 
obav a diskusí šla a něco uděla-
la, i když to bývalo sporné. Svou 
umanutostí zapojila do farnosti i 
nevěřící. Byla přímočará, uměla 
jít proti proudu, občas až moc. 
Zároveň byla hrdá na svou víru 
a projevovala to někdy až dětin-
skou radostí. „Klůcani, nesmíte 
zradit Boha a prašivskej kostel!“ 
rovnala nás do latě jako minist-
ranty. Věřím, že podobně  přísně, 
ale s úsměvem, teď rovná do latě 
i „svaté“ v nebi.       Jan Mazanec



Aktuality z našich farností Prázdniny z pohledu liturgie

SO 22. 7.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin

NE 30. 7.  poutní mše svatá ve Veselé (sv. Jakub)  hlavní mše v 9 hodin, požehnání ve 14.30 h.

Kalendárium - chystané akce v našich farnostech

„Kostelní“ společenská kronika 
křty: Horní Cerekev -
    Nella Palánová 3. 6., Matyáš Nacházel 17. 6.
pohřeb: Veselá -  
    Božena Trávníčková, 17. 6.

- 2 -

SO 15. 7.  poutní zájezd do Kostelního Vydří  pro všechny farnosti    mše ve Vydří v 19 hodin

 * pouť do Kostelního Vydří
Na hlavní pouť Panny Marie Kar-
melské, v sobotu 15. července, 
uskutečníme opět poutní zájezd 
do Kostelního Vydří – mše tam 
bude v 19 h. Autobus pojede z Ve-
selé (16.00), přes Rynárec (16.15), 

Horní Cerekev (16.30) a Bělou. Sobotní mše svatá 
v Horní Cerekvi v 18.00 nebude. 

  * sbírky 
   Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírky na opravy kostelů budou 16. 7. a 13. 8. 

 * změna v termínu mší
    1)V neděli 2. července nebude mše svatá v Horní 
Cerekvi (bude předtím v sobotu večer)  a ve Vese-
lé bude už v 8.30 hodin. Čas v Rynárci zůstává. 
   2) Ve středu 12. července se mše ve Veselé posou-
vá na 18. hodinu.
   3) Ve dnech 1. - 4. srpna budu prožívat duchovní 
cvičení, mše svaté v těchto dnech nebudou.

ST 12. 7. koncert klasické komorní hudby  kostel Horní Cerekev 19.00 hodin 

Národní pouť na Velehradě vrcholí mší 5. 7. v 10.30 
h. S auty dojedete jen do Starého Města, odkud se 
na Velehrad dostanete buď kyvadlově, nebo pěš-
ky. V předvečer pouti se koná Večer lidí dobré vůle 
(Hradišťan, M. Ro�rová, Slza, J. Wykrent).

PÁ 21. 7. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)   Horní Cerekev       18.00 hodin

NE 23. 7.  svatokryštofské požehnání řidičům  všechny farnosti - po pravidelných mších

Tradicí se pomalu stává Rodinný kon-
cert v hornocerekvickém kostele. Letos 
se uskuteční ve středu 12. července v 19 
hodin. Zazní skladby Luigiho Bocche-
riniho, Franze Schuberta a Ludwiga van 

Beethovena. Účinkují manželé: Petr Nouzovský 
(violoncello) a Kristina Nouzovská-Fialová (vi-
ola) a otec s dcerou Antonín Rous (housle) a 
Zuzana Rousová-Woelderink (viola). Kristina a 
Zuzana jsou sestřenice - i proto má akce název 
Rodinný koncert. 

Opět nás čeká klasický koncert

SO 8. 7.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin
PÁ 7. 7. první pátek (adorace, růženec, mše, modlitby)   Horní Cerekev  17.00 hodin 

NE 13. 8.  poutní mše svatá v Rynárci (sv. Vavřinec)  hlavní mše v 7.30 hodin, požehnání v 15 h.
SO 12. 8.  návštěvy nemocných a starších  všechny farnosti  od 10 hodin

SO 26. 8.  mše svatá v Horní Vsi   kaple Horní Ves  16.30 hodin
PÁ 25. 8. Den milosrdenství (mše, adorace, korunka)   Horní Cerekev       18.00 hodin

3.7.  Sv. Tomáše, apoštola 
4. Sv. Prokopa 
5.  Sv. Cyrila a Metoděje 
6.  Sv. Marie Goretti 
9. Sv. Augustina Čao 
11.  Sv. Benedikta
13.  Sv. Jindřicha, 14.  Bl. 
Hroznaty, 15.  Sv. Bonaven-
tury, 16. P. Marie Kar-
melské, 17. Bl. Česlav, sv. 
Hyacint, 20. Sv. Apolináře 
21. Sv. Vavřince z Brindisi 
22. Sv. Marie Magdalény
23. Sv. Brigity, řeholnice 
24.  Sv. Šarbela Makhlūfa, 
25.  Sv. Jakuba, apoštola
26.  Sv. Jáchyma a Anny
27. Sv. Gorazda a druhů
29.  Sv. Marty, 30. Sv. Petra 
Chryzologa, 31. Sv. Ignáce, 
1.8. Sv. Alfonse z Liguori
2.  P.Marie Královny andělů

4.  Sv. Jana Marie Vianneye
5.Posvěcení řím. baziliky 
6.  Proměnění Páně
7.  Sv. Sixta II., 
8.  Sv. Dominika
9.  Sv. Terezie Benedikty 
10.  Sv. Vavřince, 11. Sv. 
Kláry, 12. Sv. Jany F. de 
Chantal, 13. Sv. Ponciána, 
14. Sv. Maxmiliána Kolbeho
15.  Nanebevzetí P. Marie
16.  Sv. Štěpána Uherského 
19.  Sv. Jana Eudese, 20. Sv. 
Bernarda, 21.  Sv. Pia X.,  
22. Panny Marie Královny 
23. Sv. Růženy z Limy 
24.  Sv. Bartoloměje
25.  Sv. Benedikta, Jana, 
Matouše, Izáka a Kristina
27.  Sv. Moniky
28.  Sv. Augustina, biskupa 
29.  Umučení sv. J.Křtitele

Pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi
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Na Křemešník doputovalo pěšky 13 poutníků

Duchovně-kulturní pozvánky 
nejen z naší diecéze
* Křemešnické léto s Maticí Křemešnickou
(začíná se na Křemešníku vždy mší v 18 h a pak je 
přednáška - kromě poslední jmenované akce): 
7. 7. kněz Jan Hamberger 
14. 7. biskup Václav Malý
21. 7. církevní historik Martin Weis 
28.7. koncert Řekni všem, vícehlasé vokály
4. 8.  kněz Marián Kuffa - pečuje o lidi na okraji
11. 8. Tomas van Zavrel, kněz 
18. 8. Antonín Rous a hosté - komorní koncert 
25. 8. Spirituál Kvintet (kostel Pelhřimov - 19h)
 
* nový web pro církevní turistiku
S letní sezónou můžete využít webu www.cir-
kevnituristika.cz, kde jsou mj. programy pout-
ních míst, možnosti ubytování i poutní trasy. 

Vikariátní pouť pro děti měla 
téma „Voda jako dar“
Letošní vikaritání pouť se konala v Počátkách a 
protože název „Počátky“ znamená „počátky pra-
menů“, jejím hlavním tématem bylo mo�o „Voda 
jako dar“. Díky blízkosti Počátek se akce zúčast-
nilo také řada dětí z našich farností. A o hudební 
doprovod se postaral cerekvický SisterBand.  

Z Horní Cerekve vyšlo sedm statečných, ke kterým se pak přidala šestičlenná skupinka z Bělé včetně nejmladší účastnice pouti

Pozvánka na kurzy Alfa
Kurzy alfa jsou určeny každému, kdo přemyšlí o základ-
ní otázkách: „Proč tu jsem? Má život smysl? Jde v živo-
tě ještě o víc?“ Může to být hledající, ale i věřící, který 
chce prohloubit svou víru. Kurzy jsou zdarma, začínají 
společným jídlem, po něm je promluva a po ní diskuse 
ve skupinkách. Pořádání jednoho z kurzů se ujali i naši 
farníci. Začíná se 12. 9. v 18 h v bývalé škole v Nové Vsi 
u Batelova, pokračuje každé úterý 18-21 h. Kontakt: 728 
857 527, alfabatelov@volny.cz, www.kurzyalfa.cz.
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Ohlédnutí za farním táborákem v Horní Cerekvi

Zpravodaj farností Horní Cerekev, 
Rynárec a Veselá. Vydává 1x měsíč-
ně Římskokatolická farnost H. Cere-
kev, zastoupená P. ThLic. Jaroslawem 
Zygmuntem. Náklad: 150 ks, výroba 
jednoho čísla stojí 8 Kč. Archiv a více 
fotek na: www.cerekev.cz. Redaktor: 
Jan Mazanec, 775 269 206, maza-
nec@centrum.cz. Uzávěrka: 25. 8. 

Domácí Farnost HC vyhrála v poslední vteřině
Po roce se opět uskutečnil Farní turnaj a bylo se 
na co dívat. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev ve 
starší kategorii a 4 mužstva v mladší kategorii. 
   Turnaj zahájil P. Jaroslaw Zygmunt spolu se sta-
rostou města Jaroslavem Andrlem. Po bojích ve 
skupinách se nejlepší týmy utkaly o poháry pro 
vítěze. Vítězství v kategorii juniorů si díky gólu v 
poslední vteřině odnesl domácí tým Farnost HC 
a v kategorii seniorů ho po těsném vítězství zís-

kal tým Krtkovi Bobci z Pelhřimova. 
   Děkujeme všem, kteří se na turnaji jakkoli po-
díleli, a věříme, že příště se turnaj opět bude těšit 
hojné účasti. Konečné pořadí vypadá takto:
 Junioři:    1. Farnost Horní Cerekev, 2. Tým 
žáci Horní Cerekev, 3. Pelhřimov
 Senioři:    1. Krtkovi Bobci, 2. POStaff team, 
3. Střížov-Brtnice                       
                             za pořadatele Martin Havelka 


