
 

Ze života 
našich 
farností 
 

Horní Cerekev, Počátky, Žirovnice, Rynárec, Veselá    prázdniny 2018 
  

 
  

 

 
 Milí farníci! Chci 

Vám poděkovat za 

všechny akce, 

kterých jste se 

zúčastnili v 

uplynulé době. 

Děkuji Vám za Vaši 

obětavost a za práci pro naši 

farnost. Bylo toho hodně – 

duchovních, ale také sportovních či 

rodinných zážitků. Zvlášť Boží Tělo 

pro mne bylo radostným setkáním 

s Ježíšem, ale také s Vámi, farníky, 

v prostředí Vašich domovů v 

Rynárci při Božím Těle. Teď 

začínáme prázdniny. Přeji Vám, 

abyste tento čas dobře využili jako 

čas odpočinku a čas pro rodinu. Ať 

Vám Pán Bůh žehná na každou 

chvíli prázdnin.  

Přeji všem milým hostům a 

farníkům hojnost Božích darů a 

milostí, ať už při dnešním slavení 

dne Páně, tak i při prožívání 

všedních dnů se vším, co vnášejí do 

našeho srdce.   Váš otec Jaroslaw  

 

 
 

Přání na léto  Co zanechali bratři ze Soluně 

Svatí Cyril a Metoděj pocházeli ze 
sedmi sourozenců, oba studovali 
a posléze dospěli k mnišství. U 
nás tehdy byla Velká Morava a její 
kníže Rastislav žádal byzantského 
císaře Michala, aby k nám poslal 
učence, kteří znají jazyk Slovanů a 
vyučí je v křesťanské víře. To 
mohli splnit jen Cyril a Metoděj. 
Bohatství a plody jejich misie lze 
dodnes obdivovat. Vidíme velké 
nasazení, s nímž se z prostoru 
vyspělé kultury vydali vstříc 
neznámé zemi. Šli ve světle své 
víry. Nadchli zdejší lid pro 
radostnou zvěst. Své vědomosti i 
víru předávali pokojným a 
moudrým způsobem, s důrazem 
na dialog a pochopení místní 
kultury. Svatí bratři se snažili 
uskutečňovat dobro člověka, 
protože v něm viděli podobu 
Boha. Respektovali kulturu 
obyvatel Velké Moravy a to dobré 
z ní zapojili do jejich vzdělávání. 

Obhájili slovanský bohoslužebný 
jazyk (v době, kdy byla povolena 
jen hebrejština, řečtina a latina): 
„Nepadá déšť od Boha na 
všechny stejně? A nesvítí slunce 
na všechny? Nedýcháme všichni 
stejný vzduch? Jak to, že se 
nestydíte připomínat jen tři 
jazyky, nebo chcete, aby ostatní 
národy byly slepé a hluché?“ 
Když oba bratry sv. Jan Pavel II. 
prohlásil za spolupatrony 
Evropy, zdůraznil jejich „přínos 
ke hlásání evangelia mezi 
národy, ke smíření, přátelskému 
spolužití, lidskému rozvoji a úctě 
k vnitřní důstojnosti národa.“ 
Tyto pojmy mohou zůstat 
frázemi, anebo zakořenit v naší 
kultuře a našich vztazích. Když 
jdeme po stopách obou bratří, 
mějme mysl otevřenou, aby se 
jejich poselství víry a úcty mohlo 
dotknout i nás.      Pavel Macura 
(foto z nového filmu o bratřích) 
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        Kalendárium – chystané akce v našich farnostech 
 
 

PÁ 6. 7. první pátek v měsíci (adorace, mše, prvopáteční modlitby)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

SO 7. 7. návštěvy nemocných a starších farníků  všechny farnosti od 10 hodin 

PÁ 20.7. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) Horní Cerekev 18 hod. 

SO 21.7.   pouť do Kostelního Vydří (autobusem) Kostelní Vydří 19 hodin 

NE 22. 7. Rodinný koncert klasické hudby kostel H. Cerekev 15 hodin 

SO 28. 7. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

NE 29. 7. pouť ve Veselé (sv. Jakub) – v 8 hodin mše svatá, ve 14 hod. požehnání   

PÁ 3. 8. první pátek v měsíci (adorace, mše, prvopáteční modlitby)  kostel H. Cerekev 17 hodin 

SO 11. 8. návštěvy nemocných a starších farníků  všechny farnosti od 10 hodin 

NE 12. 8.  pouť v Rynárci (sv. Vavřinec) – v 7.30 hodin mše svatá, v 15    hodin požehnání   

PÁ 24.8. Den milosrdenství (mše svatá, adorace, korunka) Horní Cerekev 18 hod. 

SO 25. 8. mše svatá v Horní Vsi kaple Horní Ves 16.30 hodin 

  

* pouť do Kostelního Vydří 
Na hlavní pouť Panny Marie Karmelské 
uskutečníme 21. 7. zájezd do Kostelního Vydří. 
Autobus pojede z Veselé (16.00) přes Rynárec 
(16.10), Zajíčkov (16.15), Horní Cerekev 
(16.25), Bělou (16.35), Počátky (aut. 
nádraží)16.45. Poutní mše ve Vydří je v 19.00. 
Sobotní mše v Horní Cerekvi v 18.00 nebude. 
 

* sbírky 
Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. 
Sbírka na opravy budou 15. 7. a 12. 8. 
 

* požehnání pro motoristy 
V neděli 29. 7. po mši svaté, při příležitosti 
svátku svatého Kryštofa, patrona motoristů a 
cestujících, budou požehnáni řidiči a všechny 
přítomné dopravní prostředky. Zváni jsou 
nejen ti, kdo budou na cestách. 
 
______________________________________________________ 
V neděli 22. července v 15 hodin se uskutečni 
koncert klasické hudby v kostele v Horní 
Cerekvi. Je rodinný v tom smyslu, že je pro 
celou rodinu a děti jsou  vítány. A muzikanti 
jsou otec a dcera: Antonin Rous (housle) a 
Zuzana Rousová Woelderink (viola). Na 
violoncello zahraje Jan Škrdlík, dlouholetý 
kolega z Českého barokního tria. Program:  
Ludwig van Beethovena (smyčcové trio G-dur), 
G.F.Telemann (Polská sonáta), J. S. Bacha 
(suita) a J. Barriere (duetto).  

Aktuality z našich farností 
 

Prázdniny z pohledu liturgie 

Červenec 
3.  Sv. Tomáše, apoštola, svátek 
4. Sv. Prokopa, opata, památka  
5. Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, 
patronů Evropy, slavnost 
6.  Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 
11. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek 
13.  Sv. Jindřicha  
14. bl. Hroznaty, mučedníka  
16. Panny Marie Karmelské  
22. Sv. Marie Magdalény, svátek  
23. Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek 
25. Sv. Jakuba, apoštola, svátek 
26. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, 
památka 
31.  Sv. Ignáce z Loyoly, památka 
 
Srpen 
1.  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele  
2. Panny Marie Královny andělů  
4. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka 
6. Proměnění Páně, svátek 
8. Sv. Dominika, kněze, památka 
9.  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a 
mučednice, patronky Evropy, svátek 
10. Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, svátek 
11. Sv. Kláry, panny, památka 
12.  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
14. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a 
mučedníka, památka 
15. Nanebevzetí Panny Marie, slavnost 
20.  Sv. Bernarda, opata a učitele církve 
24. Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek 

Přijďte na koncert vážné hudby 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

*Křemešnické léto (s Maticí Křemešnickou): 
29.6, 18 h, P. Jaromír Stehlík: Církev na Šumavě 
6.7., 18 h, P. Vojtěch Kodet: Život jako duchovní zápas 
13.7., 18 h, koncert Řekni všem 
14.7., 18 h, varhanní koncert Vladimír Franz 
20.7., 18 h koncert České barokní trio 
27.7., 18 h, P. Gabriel J. Labuda: Ježíšova modlitba 
3.8., 18 h, prel. Karel Havelka: Církev v sev. Čechách 
10.8., 18 h P. Vojtěch Blažek – mše a novokněžské 
požehnání 
17.8., 18 h koncert Oboroh (folkrock) 
24.8., 18 h P. Róbert T. Spišák: Kdo věří, žije!? 
31.8.,19h, Pelhřimov, divadlo, Hradišťan & J. Pavlica 

* Želiv, 31.7.–3.8., duchovní cvičení s K. Satoriou 
Téma: Nechtít méně než Bůh dává. Podtitul: Mé 
člověčenství je zadáním, výzvou, cestou, je přikázáním 
i moji spiritualitou. Je pokladem k odkrytí, perlou k 
získání, hřivnou k podnikání… Jen od Boha nežádat 
málo. Karel Satoria působil jako trapistický mnich. 
 
*Klokoty, 17.-19.8., Pouť k Panně Marii Klokotské 
PÁ – 17 h Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie  
SO - 8 h mše, 10 h hlavní mše (biskup T. Holub), 14 h 
beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky a 
svátostné požehnání,  
NE: 10 h mše (P. Siostrzonek, arciopat břevnovský) 
 
 
 

Kulturně-duchovní pozvánky nejen z naší diecéze 

Ohlédnutí za průvodem Božího Těla v Rynárci 
 

Milí farníci, letos přišla při pořádání průvodu Božího 
Těla řada na rynáreckou farnost. Trochu jsem se bála, 
jak akci zvládnu zajistit. Byla jsem však mile 
překvapena, jak farníci sami zajišťovali potřebné věci. 
Jistě to tak je i v jiných farnostech. Nemohu jmenovat 
všechny, kdo pomáhali - byl by to dlouhý seznam a 
mrzelo by mě, kdybych na někoho zapomněla. 
Průvodem Božího Těla žila celá obec. Farnice uklízely a 
pomáhaly připravit kostel. Další rodiny chystaly oltáře. 
Maminky a babičky družiček sháněly lupínky květin.  

Parta mužů si vzala na starost zajištění bříz a 
dekoraci z nich a o baldachýn se v průvodu starali 
hasiči. Takže mně a P. ThLic. Jaroslawovi 
Zygmuntovi nezbývá nic jiného než všem co 
nejsrdečněji poděkovat za přípravu. Velký dík patří 
Ondrovi Mikešovi a sboru zpěvaček. Ti nahradili 
kapelu, kterou jsme nedokázali sehnat. A zbývá 
poděkovat i všem, kteří se průvodu zúčastnili, 
protože to je největší odměna pro ty, kdo se na 
přípravách podíleli.     kostelnice Jaroslava Novotná  
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Po prázdninách opět 

začne kurz Alfa 

Snímky z naší poutě do Polska  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč tu vlastně jsem? Má život ještě nějaký smysl? 
Jde v životě ještě o víc?  
Na tyto a další otázky přijďte hledat odpovědi do kurzu Alfa, 
který začíná 13. září v budově bývalé školy v Nové Vsi u 
Batelova – a poběží každý čtvrtek od 18 do 21 hodin. 
               Co kurz Alfa nabízí: 
-možnost prozkoumat smysl života 
- cyklus promluv souvisejících s křesťanskou vírou 
- konkrétní svědectví a příběhy víry o působení Ježíše Krista 
v našich životech 
- prostor pro sdílení, společné hledání otázek a odpovědí 

Jak kurz probíhá? 
Setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům 
možnost se seznámit. Poté probíhá promluva a navazuje 
diskuse ve skupinkách. 
Kurz je zdarma, dobrovolně se přispívá jen na jídlo. Je šancí  
pro každého, kdo se chce dozvědět více o křesťanské víře. 
 
Více: www.kurzyalfa.cz, alfabatelov@volny.cz, 728 857 527 
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