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          FARNOSTÍ  SKUTEČ  A  PŘEDHRADÍ 
 

 
                                 
září 2011      čl.1 

 

ÚVODNÍK 
 

Drazí farníci. 
 

Po dlouhé době se k Vám dostává nové číslo našeho farního časopisu. Je v jiném 
formátu, má jiné a snad pravidelné rubriky, zatím moţná horší grafickou úpravu, 
protoţe je dělaný hodně narychlo a bez další kontroly článků,…. Ale je tu. 
Od zesnulého pana arcibiskupa Otčenáška přebírám název IN formace = má nás 
informovat, formovat a in = uvádět do – do ţivota farnosti. Je to „krásný trojsmysl“! 
 
Stalo se mnohé! Většina toho, co se stalo, o čem jsme se dověděli pro nás není zrovna 
radostné a povzbudivé. Ale mělo by být! Mělo by nás to vše povzbudit k větší věrnosti 
a obětavosti v modlitbě. 
Zůstali jsme na vše sami. Bůh, Vy farníci, já Váš farář = pastýř, duchovní otec, a moje 
spolupracovnice a katechetka sestra Blanka. A právě, ţe je tu Bůh, který chce v nás a 
mezi námi a kolem nás a skrze nás budovat své království, tak musíme věřit, ţe Mu to 
půjde. Jen kdyţ mu to nebudeme kazit a nenecháme si to kazit pomluvami, 
vzpomínáním na věci minulé,…. Sv. Pavel to napsal jasně: Nehledím na to, co je za 
mnou, ale ţenu se k tomu, co je přede mnou!   
Rád bych zavzpomínal na věci minulé. Na něco je nutné vzpomínat, aby nás to 
povzbudilo!  Vyberu jen namátkou několik 
věcí. 

 Farářův den. Kdo přišel, nelitoval. 

Kdo slíbil pomoc, tak ji splnil a 

zajistil to, co slíbil! Všem moc děkuji. 

Děkuji všem, kdo se zúčastnili. Bylo 

to moc fajn. Byl to jeden z nejhezčích 

dnů mého ţivota – hezčí, neţ sama 

primice, protoţe to bylo v pohodě,… 

 Farní tábor Bedřichovka. Co vím, tak 

i skeptici, kterým se nechtělo jet, 

protoţe tam nebude „Kráska 

Natálka“ a další osvědčené vedoucí, 

nakonec litovali, ţe tábor uţ končí a 

chtěli i nějaký malý na konci 

prázdnin. Všichni vedoucí z blízka i 

z dáli chtějí jet příští rok znovu, i kdyţ to byla někdy náročná sluţba! 
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 Farní tábor Horní Planá. Bohuţel o něm vím jen to, ţe se zúčastnilo kolem 35 

lidí. Asi byl dobrý. ( a to je to, ţe jak tvrdíte vázne komunikace mezi knězem a 

věřícími – ptal jsem se a moc jsem se nedověděl. )   

 Buřty na zahradě na začátek prázdnin – dobré, na konec prázdnin – malá účast 

– špatné počasí. 

 Farní den – přiměřená účast, pohoda! Byl trochu zmatek s termínem, ale 

nakonec 14. a 15. SRPEN byly celkově moc krásné dny.  

Chci moc poděkovat všem, kdo se aktivně zapojujete a pomáháte s přípravou akcí. 
Kdo se jich účastníte. Jak by vypadal např. Farářův den, kdyby tam bylo 24 farníků? 
 První sobota se 3 lidmi, adorace s 4?  Chci poděkovat hlavně za účast na 
modlitbách – adorace, prosebníci a Modlitby matek. Chci moc poprosit o ideálně 
společnou modlitbu růžence v měsíci říjnu! (A NEJEN ŘÍJNU!  ) 
Bylo by toho ještě moc, ale snad někdy příště!  
Do nového školního a i našeho pracovního roku Vám ţehná a Boţí pomoc a ochranu 

vyprošuje P. František! ♥  

 

PŘIPRAVUJEME 

 
Zimní údržba kolem kostela 
 

 Podzim a zima jsou za dveřmi a s ním přijde i spoustu práce pro ty, kteří musí 
hrabat listí či vyhazovat sníh. Prostor kolem kostela Panny Marie je velký a pro 
jednoho popř. dva, kteří se mají o toto starat je to velmi časově i fyzicky velmi 
náročné.  
 Prosím všechny schopné farníky (děti, muţe, ţeny) o pomoc. Pokud můţete, 
zapište se do seznamu v předsíni na jednotlivé týdny, kdy by se vám to hodilo. Bylo by 
také dobré vytvořit nějakou skupinku „pohotovost“, která by byla k dispozici v době 
sněhové kalamity. 
 Předem všem děkuji za pomoc.  
 

           J. Bouška  
 
Květinová výzdoba v kostele 

 

Všimli jste si někdy, jakou máme květinovou výzdobu po celý rok v kostele? 
Víte, čí je to neúnavná práce, kdo týden co týden vymýšlí výzdobu v souladu s ročním 
a liturgickým obdobím? Starat se o květiny je určitá zodpovědnost, protoţe musí být 
na kaţdou mši svatou upravené, aby to bylo hodné a důstojné svému účelu. O květiny 
v děkanském kostele se stará pan Kozderka a v kostele Boţího Těla paní Hromádková. 
Tímto jim velice děkuji za jejich sluţbu.  
 Kupovat květiny není v dnešní době levná záleţitost, ale díky sponzorským 
darům pana Františka Sokola přijdou farnost na poloviční cenu. Proto bych i jemu 
touto cestou rád poděkoval.  

Není to samozřejmost mít takovou výzdobu, zvláště v dnešní době, kdy se 
spousta peněz investuje do oprav či tak nákladné údrţby kostela nebo děkanství. Bude 
tedy záleţet na vás, na vašich příspěvcích a na vaší štědrosti. Prosím především vás, 
kteří rádi vidíte nádherné květy, které ještě více umocňují nádheru stavby samotné, o 
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pravidelné příspěvky. Od října bude v kostele umístěna pokladnička na vaše dary, 
které budou pouţity pouze na květiny do kostela. Bůh ať odplatí všem dobrodincům!!! 
  

           J. Bouška 
 
Co s farní zahradou? 
 

Rádi byste poseděli na zahradě, ale nemáte ji? Chcete pořádat rodinnou oslavu, 
ale máte malý byt? Pak moţná právě vám je určen tento článek.   

Na pastorační radě padl návrh otevřít více farní zahradu i farní sál farníkům. 
Jsou to prostory, které by měly slouţit nám všem. Můţou se zde setkávat maminky 
s dětmi nebo kdokoli z vás jen tak, třeba na kávu. Pokud máte tedy nějaký nápad jak 
rozumně zařídit farní zahradu (dětské hřiště, upravené květinové záhony atd.) tak se 
prosím podělte se svými nápady. Své návrhy a připomínky můţete osobně sdělit J. 
Bouškovi či panu děkanovi nebo je napište a hoďte do krabičky v předsíni děkanského 
kostela.  

Pevný vztah k tomuto místu a chuť zde něco udělat si vybudujeme hlavně tehdy, 
kdyţ my sami je budeme vyuţívat a budou nám slouţit. Jinak je zbytečné zahradu 
pravidelně sekat, udrţovat a uklízet vnitřní prostory jen proto, aby se zde sešla farnost 
jednou do roka.  

 

J. Bouška 
 

STALO SE 

 
Složení pastorační rady:  
 

P. František Hofman – předseda 
Jaroslav Bouška – sekretář 
sestra Blanka – člen 
Ludmila Drahošová – člen 
Ivana Udatná – člen 
Pavel Hodan – člen 
Jiří Kozderka – člen 
Bohumil Trojtlar – člen 
 
Pokud máte nějaké připomínky či návrhy týkající se ţivota farnosti, nebojte se oslovit 
pastorační radu. Jsou to vaši zástupci! Jejich prostřednictvím se vaše postřehy či 
přání dostanou do pastorační rady a můţe se o nich dále jednat.  
 

J. Bouška 

Pastorační rada farnosti Skuteč 

22. 08. 2011 
Zápis – redakčně kráceno a upraveno. 

 
Na úvod děkan František Hofman pohovořil o svých negativních pocitech a přáních 
dalšího působení farnosti. Pokusil se vysvětlit jisé obtíţe a pochybnosti, které zde jeho 
působení provázejí. Je potřeba začít od začátku. Obnovit vztahy mezi farníky a 
knězem.  
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Bohosluţby 
Bohosluţby budou: viz tabulka 
Farní ohlášky se budou dělat kaţdý týden, nedávat do ohlášek informace interního 
charakteru.  
Pokud se dají nějaké věci na stolek do předsíně k projednání je potřeba to ohlásit. 
 

Náboţenství 
Náboţenství bude vyučovat děkan Hofman a s. Blanka. Děkan osloví paní H. 
Flídrovu, zda by mohla také vyučovat náboţenství.  
 

Setkávání dětí  
Setkávání by probíhalo 1x za měsíc v neděli asi od 15 hodin, trvalo by zhruba 1-2 
hodiny. Náplň: určité téma, soutěţe, hry na zahradě … 
 

Modlitby přede mši a po mši 
cca 5 minut modlitba přede mší, modlitbu po mši přesunout před políbení oltáře 
 

Úklid sněhu 
úklid kostela funguje, J. Bouška vypracuje rozpis na hrabání listí a vyhrnování sněhu. 
Skupina bude 2 členná, „pohotovostní skupina“ která se bude domlouvat telefonicky, 
bude drţet pohotovost v době kalamity 
 

Farní výlet 
termín 8.10. 2011 
návrh: Malé Svatoňovice; společný oběd byl zamítnut, bude z vlastních zásob 
 

Varhaníci  
pokusit se sehnat nového varhaníka na Předhradí. Poptat se, kdo se učí na varhany a 
byl by ochotný hrát v kostele 
 

Ekonomická rada – bude ustanovena; z pastorační rady zvolen Jar. Bouška. 
 

Sekretář pastorační rady 
Sekretářem zvolen J. Bouška – úkol tvorba a rozesílání materiálů, zápisů, přijímání 
návrhů k projednání 
 

Zabezpečení kostela 
J. Bouška přednesl návrh lepšího zabezpečení kostela a napojení na PCO 
 

Vyuţívání prostor děkanství 
nabídnout farníkům farní sál, farní zahradu, za úplatu nebo pro „aktivní“ farníky 
zdarma, jak by chtěli vyuţívat zahradu, napsat článek, čím více se fara otevře 
farníkům, budou si toho více váţit a starat se o ni.  
 

Ministrantské schůzky 
povede J. Bouška, cca 1x 14 dní, v neděli po mši svaté 
ministrantské oblečení – upraví a změří s. Blanka, „podepsat oblečení“ 
 

Kompetentní osoby za různé záleţitosti 
navrhnout osoby, které budou mít na starosti různé záleţitosti, to bude uveřejněno ve 
zpravodaji. 
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Ţivý betlém  
jakou formou a kdo bude hrát?  
Termín konání asi na svátek sv. Štěpána 
 

Adventní duchovní obnova 
poprosit pana starostu na prostor malého sálu v KK, horní místnost (třída) na hlídání 
dětí 
J. Bouška zjistí podmínky, cenu, zda bude moţnost vyuţít kuchyň 
 

Mikuláš 
Mikulášská nadílka bude, cca 50 – 60 balíčků, co bude v balíčku domluví J. Kozderka 
s L. Drahošovou 
P. Hofman apeloval, aby balíčky byly hodnotnější! 
 

Růţenec 
středa a pátek přede mší svatou v říjnu 
- od 16:30 hodin, na starosti I. Udatná 
 

Farní zpravodaj 
obsah: informace z pastorační rady, stránka pro děti, o tom co se dělo, připravujeme, 
stalo se, …. 
Oslovit Renatu Spilkovou zda by rozdávala články 
Návrh redakční rady: Renata Spilková, Jitka Burešová, Marta Netolická,  
Četnost vydávání 2 měsíce 
 

Farní stránky 
Nově zpracovat 
 

Květinová výzdoba kostela 
Častý problém s financováním květinové výzdoby, návrh: dát do kostela pokladničku 
určenou na příspěvky na květiny. S penězi by hospodařil P. Kozderka a podle toho by 
květiny nakupoval. Vedl by deník a informace by poskytl radě a farníkům ve 
zpravodaji (zajistí J. Bouška)) 
 

Ţehnání aktovek 
Na začátku školního roku bude ţehnání aktovek  
 
Pokus o článek o táboře. 
 

Začátkem července jsme jeli na tábor nedaleko od Polska, kam jsme zavítali také 
na mši. 

Kaţdý den nás děti překvapily něčím novým a neočekávaným. Já jsem si říkala, 
ţe to bude klidný a trošku nudný tábor. Děti věřící, určitě vychované a hlavně ještě 

nezkaţené (1. aţ 5. třída). Ale to jsem ještě netušila, 
co na mě čeká. Hned po ubytování začal křik, pláč a 
nadávky, ţe spolu na pokoji být nechtějí a ţe chtějí 
domů. Ale jak se říká - člověk si zvykne na všechno i 
na spolubydlící. 

Měla jsem skupinku sedmi kluků, kteří zlobili, 
co to jen šlo. Naštěstí málo kdy to přehnali.  Ale jak 
říkám, děti překvapovaly stále. Hráli jsme hru na 
ztišení, kdy si kaţdé dítě vybralo strom, u kterého 
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muselo zůstat určitou dobu. No to bude pro ně utrpení, říkala jsem si, vţdyť tiše 
nevydrţí ani 2min! Ale vydrţeli to a dokonce jsem od nich samotných slyšela samou 
chválu, ţe to bylo zajímavé se ztišit a potichu přemýšlet, jak muselo být Pavlovi na 
poušti.  

Bylo i spousta zručných her. Některé bavily více a některé méně. Co jsem vůbec 
nečekala, bylo, ţe by kluky bavilo vyrábění z korálků. A u toho mohli s dívkami sedět 
celé odpoledne. Kaţdý den se po večeři chodilo na fotbal, který si mohl zahrát, kdo 
chtěl. I já jsem si ho jednou nebo dvakrát zahrála  

Vyráběly se dresy a dívky si vyráběly trička s obrázky. I po tak energických 
dnech, kdy odpoledne jsme byli v bazénu a večer na fotbale, se dětem nechtělo spát a 
ještě půl hodinky dělaly randál. Největší radost jsem měla ze "stezky odvahy", kdy se 
báli i ti největší borci a machýrci.  

Nechyběl ani půldenní výlet či některá ta neshoda, ale uznejte sami. Kdyby 
tábor byl bez chybičky, tak by nás to tam asi nikoho nebavilo. 
 

Nováková Isabela 
 
Ještě o táboře. 
 

Úvodem bych rád sdělil, ţe postřehy z farního tábora 2011 jsou viděny 
subjektivním okem vedoucího, který nadrţoval svému týmu, rád rozdával dřepy, 
křičel, a přesto byl pak hodnocen jako jeden z nejlepších. Díky. 

Snad ţádné skutečské ovečce, která má doma malou ratolest, neunikla táborová 
akce 2011 v Orlických horách. Ta se konala od 9. 7. do 16. 7. léta páně 2011 na chatě 

Perla asi kilometr od česko-polských hranic. 
Toliko k nutným oficialitám, teď uţ bude jen 
ten subjektivní pohled, tak to berte, prosím s 
rezervou. 

Vaše drahé ratolesti byli svěřeni o 
trochu více odrostlým ratolestem, které ještě 
nedávno jezdili na tábory jako účastníci, nikoli 
jako vedoucí. Avšak tento mladý tým se 
starosti o 22 malých, hodných, tichých a 
veskrze milých dětí zhostil s vervou hodné 
zaslouţilých rodičů. Zkušenost to byla 
obrovská a to jak pro ně, tak pro jejich 

svěřence, kteří ne vţdy byli ochotni se podrobit jen o několik málo let starším 
náhradním rodičům. Tým vedoucích se i tohoto problému zhostil s grácií a nonšalancí 
zkušených pedagogů a tak stačily dva dny a nastolil se řád, který vyhovoval oběma 
stranám. 
 Tomu všemu pomohlo i výborné prostředí vybrané p. Hofmanem osobně, které 
skýtalo sportovní vyţití od bazénu přes minigolf po malé lanové centrum nebo 
trampolínu. Hlavní program však obsahoval záleţitost sofistikovanější a řekněme 
duchovnějšího raţení. Tou byla cesta svatého Pavla mapovaná od jejích temných 
počátků při pronásledování křesťanů a jejich následném odsuzování na smrt aţ po 
jeho obrácení a nakonec i jeho další hlásání víry. S tímto příběhem se táhla hrstka 
divadelním scének hraných jak vedoucími, tak i dětmi a nespočet dalších aktivit 
přinášejících tak drahocenné body do táborové hry. 
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 A ani tím náš program nekončí a já vám rád popíšu i další části našeho pobytu. 
Mezi jiţ výše zmíněné sportovní aktivity patřil i pěší výlet na Velkou Deštnou (1115 m 
n. m.), který se přes počáteční protesty nakonec shledal s velkým úspěchem. Hlavním 
hřebem týdne byla však návštěva Luboše Kábrta, mistra Evropy ve sportu zvaném 
twirling, který svým optimismem a odhodláním v ţivotě dělat to, co ho baví, pozitivně 
nabil nejen děti, ale i vedoucí. Vrcholem bylo pak společně nacvičené taneční číslo 
pod vedením právě Luboše. 
 To uţ se však blíţila sobota a s ní i konec našeho pobytu v Orlických horách. 
Zbývalo uţ jen vyhodnotit táborovou hru, ve které, skromně přiznávám, vyhrálo právě 
moje druţstvo. Ale to uţ se chýlí páteční večer a nás opouští první účastníci. V sobotu 
jde pak všechno rychle a my během hodiny vyklízíme naše působiště a během pár 
minut se vracíme domů obohaceni novými záţitky, kamarády a přáteli. 
 

Michal Cemper 
 

ZMĚNÍME 

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

DEN ŠKOLA 

PONDĚLÍ 

ZŠ Smetanova 
1.-2. třída: 12.40 B 

3. třída: 13.15 B 
4., 5. třída: 12.50 H 
2. stupeň: 13.20 H 

STŘEDA 

ZŠ Komenského 
1.-2. třída: 12.30 B 

3. třída: 13.15 B 
4., 5. třída 13.15 H 

ČTVRTEK 

ZŠ Žďárec 
1.-2. třída: 13,00 B 
3.-5. třída 13.30 B 

PÁTEK 

ZŠ Prosetín 
1.-2. třída: 11.30 B 
3.-5. třída: 12.00 B 
6.-9. třída: 13.00 H 

B = vyučuje sestra Blanka; H = vyučuje P. František Hofman 
 

 

 

OHLASY – PROSTOR PRO VÁS 

  
…. Tady budou v příštím čísle Vaše příspěvky,…. 
 

MATRIKA 

KŘTY 
22.6. Tomáš Marek ze Skutče  17.7. Daniel Jan Petik ze Skutče 
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23.7. Sarah Marie Horváthová z Chrudimě   Sandra Marie Horváthová 
13.8. Petra Kristýna Strojilová z Boţic  27.8. Michaela Martina Pešková  
 

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
5.6. 7 dětí ve Skutči 

SVATBY 
25.6.  Klára a Aleš Křivských 

POHŘBY 
25.6. Jaroslava Tichá z Prosetína  1.7. Vlasta Březinová ze Skutče 
1.7.František Bouška ze Skutče  13.7. Eva Zvolánková z Laţan 

25.7. František Cimburek ze Skutče  29.7. Anna Samková ze Skutče 
 

MLÁDEŽ 

 
Služba ministranta 

 

Ministrant slouţí u oltáře při mši svaté a pomáhá knězi při udílení některých 
svátostí. Jsou to krásné obřady, které se vyvíjely v průběhu dvou tisíc let dějin církve. 
Proto se kaţdý ministrant musí seznámit s jejich obsahem a průběhem. Je nezbytné, 
aby si osvojil jednotlivé liturgické úkony a uměl pojmenovat a pouţívat různé 
liturgické předměty. 

Dobrý ministrant není ten, který chodí na všechny mše svaté, ale ten, který ví, o 
co při mši svaté jde, co ta či ona část obřadu znamená. Za 18 let ministrantské sluţby 
u oltáře jsem se mnohému naučil a přál bych si, abych toto mohl předávat dalším 
ministrantům a vychoval tak nové sluţebníky Boţí. Ministrantská sluţba by neměla 
končit zároveň s absolvováním základní školy, ale měla by pokračovat v lektorské 
sluţbě a další pomoci knězi v pastoraci.  

Od září, kaţdých 14 dní, budou probíhat opět ministrantské schůzky, vţdy 
v neděli po mši svaté. Proto prosím rodiče ministrantů: „Posílejte své děti na schůzky, 
povzbuzujte je i v jejich sluţbě, i kdyţ se jim někdy z lenosti nebude chtít. Jen svojí 
vytrvalostí a snahou si najdou prostřednictvím sluţby cestu k Pánu“. 

Přeji všem našim současným i budoucím ministrantům, aby objevili krásu 
liturgie a její bohatství.  

 

J. Bouška 

DĚTI 

 
Milé děti  
 

Začali jsme školní rok. Zajímavě bude nejen ve škole ale i na faře. 
Zveme malé děti na středeční setkání– budeme poznávat kostel a to, 
co je v něm. Starší děti mají ve školách náboţenství. Novinkou je, ţe 
nebudeme přecházet ze školy do školy. Doufám, ţe nám to pomůţe 

víc a líp se naučit. Všechny děti zveme na dětské mše sv. v dolním kostelíčku. Pro 
kaţdého se tam najde nějaký důleţitý úkol. Také vás všechny zveme na setkání, která 
se budou konat kaţdou 4. neděli v měsíci. Bude tématko, soutěţe a jiná překvapení  
Také se budeme snaţit, aby kaţdé číslo farního časopisu mělo stránku pro vás. 
Doufám, ţe se postupně zapojíte a bude nám spolu dobře a radostně s Jeţíšem. 

sestra Blanka   
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NĚCO K PROHLOUBENÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA 

 
Z homilií svatého Řehoře Velikého na Ezechiela  
(Lib. 1, 11, 4 6: CCL 142, 170-172) 
Z lásky ke Kristu se nešetřím, když hlásám jeho slovo 

 Synu člověka, ustanovil jsem tě stráţným pro Izraelův dům.1 Stojí za zmínku, ţe 
Bůh toho, koho posílá kázat, nazývá stráţným. Stráţný totiţ vţdycky stojí na 
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vyvýšeném místě, aby viděl uţ zdaleka, co se blíţí. A kaţdý, kdo je ustanoven 
stráţným lidu, má být na výši svým ţivotem, aby mohl tím, ţe vidí dopředu, pomáhat 
druhým.  
 Jak je mi těţké to říkat. Vţdyť těmito slovy soudím sám sebe, neboť nekáţu tak, 
jak bych měl, a pokud přece jen tak káţu, můj ţivot tomu neodpovídá.  
Nepopírám svou vinu, vidím svou tupost a nedbalost. Snad uţ pro toto vyznání viny 
dosáhnu u milosrdného soudce uznání. Kdyţ jsem byl v klášteře, dovedl jsem 
zdrţovat svůj jazyk od všech planých řečí a téměř stále upínat svou mysl k modlitbě. 
Ale od té doby, co jsem vzal na sebe břemeno pastýřské sluţby, nemůţe být duch 
ustavičně usebrán, protoţe se musí zabývat mnoha záleţitostmi.  
Jsem nucen projednávat záleţitosti církevních obcí a hned zase klášterů; často musím 
posuzovat ţivot a činy jednotlivců; hned se zase musím zabývat nějakými občanskými 
věcmi; hned zase naříkat nad vraţedným vpádem barbarů a bát se vlků, číhajících na 
svěřené stádo; hned zase učinit opatření, aby nezůstali bez prostředků ti, kdo jsou 
vázáni řeholními pravidly; tu zase s klidnou myslí snášet nějaké lupiče, a jindy se jim 
naopak postavit na odpor a přitom se snaţit zachovat lásku.  

Kdyţ je mysl tak rozptýlená a rozpolcená a musí věnovat pozornost tolika a tak 
důleţitým věcem, kdy se má vrátit do sebe, aby se cele soustředila ke kázání 
a neopouštěla sluţbu hlásání slova? A protoţe mě mé postavení často přivádí do styku 
se světskými lidmi, povoluji někdy v kázni jazyka. Neboť jestliţe nad sebou stále 
přísně bdím, jsem si vědom toho, ţe slabší přede mnou utíkají a já je nikdy 
nepřitáhnu k tomu, k čemu bych chtěl. Proto často trpělivě poslouchám i jejich 
zbytečné řeči. Protoţe však i já jsem slabý, stane se, jsem-li na chvíli zataţen do 
planého povídání, ţe pak sám začnu rád mluvit o tom, co jsem na začátku nechtěl ani 
slyšet; a tak do čeho se mi nechtělo spadnout, v tom potom leţím docela rád.  

Co jsem to tedy za stráţného, kdyţ nestojím na hoře, kde mám konat svou 
sluţbu, ale dosud leţím v údolí slabosti? Ale stvořitel a vykupitel lidského pokolení je 
mocný; on můţe mně nehodnému dát, aby byl můj ţivot na výši a moje kázání bylo 
účinné. Vţdyť z lásky k němu se nešetřím, kdyţ hlásám jeho slovo.  
 

PLÁNOVANÉ VĚCI 
 

Farní výlet do Malých Svatoňovic 
 

VTIP NA ZÁVĚR 

 
- V které knize Starého zákona se dočteme o Noemovi? 
V sedmé na kraji 
 

- Katechetka se ptá dětí: ,,O kterém podobenství jsme si vyprávěli 
minulou hodinu?" – Adélka odpoví ,,O marnotrapném synovi!“ 
 

- Bůh dal lidem desatero za pouţití hromů a blesků 
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