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          FARNOSTÍ  SKUTEČ  
 
 
ÚVODNÍK 
Drazí přátelé! 
Prožíváme jistě poněkud hektickou dobu blížícího se konce roku. Ale v
Kristovo světlo! Světlo narozeného Syna Božího, který je Bůh s
zničil vládu temnoty, jak jsme mohli zaznamenat i v
Longinem z Užhorodu. 
Velké poděkování všem sepsal už J. Bouška, já se jen př
opravdu velmi dobrou péči o dolní kostel a také o kostel v
Vyprošuji nám všem, a moc k tomu pomohla i modlitby O. Longina, pokoj do duší, radost do srdce a 
stálý úsměv na rty a do očí lásku a to nejen na Vánoce, ale i do celého nového roku 2012!
 Váš duchovní otec František, který Vás všechny má rád! 
 

PŘIPRAVUJEME 
Tříkrálový ples 
Již po několik let zahajuje plesovou sezónu Tříkrálový ples. Ne jinak tomu bude         i v

2012. Ples se uskuteční 7. ledna opět v Kulturním klubu města Skuteč. Cena vstupenky bude 100,
Kč a můžete si je zakoupit od 18. prosince v
prosince v květinářství pana Sokola na náměstí. 
 Zároveň vás prosíme o dary do tomboly, případně finanční podporu, ze které budou 
nakoupeny věci do tomboly. Můžete je přinášet do sakristie nebo na děkanství. Předem děkujeme za 
vaši štědrost, díky které uděláte radost někomu dalšímu. Tak na viděnou na plese!
     
STALO SE 
Duchovní obnova S Otcem Longinem 
Neobvyklá obnova s výjimečným člověkem! Přednášky jasné, výstižné 
František – teologie všedního života. Překládala jsem je a měla velký problém nezastavit se nad 

jejich hloubkou
života. Velmi na mne zapůsobila modlitba, živá plná víry, vroucí, 
s obrovským přesvědčením že milující Otec vyslyší.
Kdo přišel, myslím, nelitoval!
Bude možnost si objednat CD s
Františkovi nebo ke mně

ZMĚNÍME
Kdy a kde v

poklekání v
jasno jak je to s

zvykem pokleknout. Ale jak se má člověk zachovat, když např. při mši 
svaté jde k ambonu přečíst čtení z Písma Svatého a přitom se ke 

svatostánku jen „přiblíží“? Někde můžeme vidět, že někteří lidé se při 
ambonu uklánějí, někteří poklekají a jiní jen přijdou a odejdou. A uklonit se svatostánku nebo 
obětnímu stolu? Někdy to spíš vypadá, že se člověk uklání panu faráři 
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  A  PŘEDHRADÍ 

Prožíváme jistě poněkud hektickou dobu blížícího se konce roku. Ale v ní by mělo jasně zářit 
Světlo narozeného Syna Božího, který je Bůh s námi, který je ten, který přišel, aby 

zničil vládu temnoty, jak jsme mohli zaznamenat i v naší velké adventní duchovní obnově s

Velké poděkování všem sepsal už J. Bouška, já se jen připojuji a přidávám dík za úklid děkanství a 
opravdu velmi dobrou péči o dolní kostel a také o kostel v Předhradí a kapličku v

tomu pomohla i modlitby O. Longina, pokoj do duší, radost do srdce a 
do očí lásku a to nejen na Vánoce, ale i do celého nového roku 2012!

Váš duchovní otec František, který Vás všechny má rád! ♥  

Již po několik let zahajuje plesovou sezónu Tříkrálový ples. Ne jinak tomu bude         i v
012. Ples se uskuteční 7. ledna opět v Kulturním klubu města Skuteč. Cena vstupenky bude 100,

Kč a můžete si je zakoupit od 18. prosince v sakristii děkanského kostela ve Skutči nebo od 28. 
květinářství pana Sokola na náměstí.  

síme o dary do tomboly, případně finanční podporu, ze které budou 
nakoupeny věci do tomboly. Můžete je přinášet do sakristie nebo na děkanství. Předem děkujeme za 
vaši štědrost, díky které uděláte radost někomu dalšímu. Tak na viděnou na plese!

     J. Bouška

Otcem Longinem  
ým člověkem! Přednášky jasné, výstižné 

teologie všedního života. Překládala jsem je a měla velký problém nezastavit se nad 
jejich hloubkou, ale pokračovat v předávání slova… a přesněji Slova 
života. Velmi na mne zapůsobila modlitba, živá plná víry, vroucí, 

obrovským přesvědčením že milující Otec vyslyší.
Kdo přišel, myslím, nelitoval! 
Bude možnost si objednat CD s předná
Františkovi nebo ke mně ☺. 

sestra Blanka
ZMĚNÍME 
Kdy a kde v kostele poklekat?  

Dovolte mi, abych vám „podstrčil“ jeden můj názor na 
poklekání v kostele. Myslím, že nejeden z
jasno jak je to s úctou před svatostánkem.  

 
Když v kostele někdo projde v těsné blízkosti svatostánku je 

zvykem pokleknout. Ale jak se má člověk zachovat, když např. při mši 
svaté jde k ambonu přečíst čtení z Písma Svatého a přitom se ke 

svatostánku jen „přiblíží“? Někde můžeme vidět, že někteří lidé se při příchodu i po odchodu od 
ambonu uklánějí, někteří poklekají a jiní jen přijdou a odejdou. A uklonit se svatostánku nebo 
obětnímu stolu? Někdy to spíš vypadá, že se člověk uklání panu faráři ☺ A určitě jste si všimli, když 
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námi, který je ten, který přišel, aby 

naší velké adventní duchovní obnově s Otcem 

ipojuji a přidávám dík za úklid děkanství a 
Předhradí a kapličku v Hluboké! ☺  

tomu pomohla i modlitby O. Longina, pokoj do duší, radost do srdce a 
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Dovolte mi, abych vám „podstrčil“ jeden můj názor na 
kostele. Myslím, že nejeden z nás v tom nemá úplně 
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přecházeli dva ministranti a zároveň se oba uklonili, ale každý na opačnou stranu ☺ Co je ale 
správné? Jak by se člověk měl zachovat? Snad podle toho, jak to kdo cítí? Nebo je to jinak? 

V této oblasti existuje spíš několik obecných zásad, než že by byl nějaký předpis. Dalo by se 
říct toto: Úcta k eucharistii se v katolickém prostředí vyjadřuje klaněním. Protože věříme v reálnou 
přítomnost Ježíše, Božího Syna v eucharistii, tak v bezprostřední blízkosti člověk s vírou pokleká. 
Pokud ta blízkost je jen relativní, to znamená že vejdeme prostě vzadu nebo bočním vchodem do 
kostela na bohoslužbu, jdeme do lavice, z lavice popř. ke čtení k ambonu, pak ke sv. přijímání atd., 
tak se pokleká jen jednou na začátku a jednou na konci bohoslužby. To platí i tehdy, když člověk 
během bohoslužby nebo překračuje osu kostela a vepředu v centru kostela je svatostánek. Tedy 
celkově při bohoslužbě dvojí pokleknutí. Malé přirovnání: jako když jdeme na návštěvu a hostiteli 
podáme ruku na začátku a na konci, nikoli při každé příležitosti, kdy se mu přiblížíme. 

V případě, že se pohybujeme blízko obětního stolu, kde se slaví mše svatá, a v bezprostřední 
blízkosti je i svatostánek, pak je ta situace někdy ne zcela jasná. Z výše uvedené zásady pokleknu jen 
na začátku a na konci, pak už ne. Z pohledu teologie by však bylo oprávněné opět pokleknutí 
směrem ke svatostánku, když se k němu více přiblížím, protože tím vyjadřuji svůj vztah a víru v 
Ježíšovu přítomnost v eucharistii. A do třetice z pohledu liturgie bych se měl uklonit směrem k oltáři 
(obětnímu stolu), protože tam především se odehrává liturgie. A tak tu máme tři možnosti a žádná 
není nějak špatná.  

Pokleknutí, sklonění hlavy, sepnutí rukou, znamení kříže, podání ruky..., to všechno jsou 
nějaká vnější gesta, která vyjadřují vztah k Bohu nebo k lidem a mělo by nějak vycházet ze srdce. A 
tak je dobré nechat se trochu vést citem, ptát se, co je nějak přiměřenější, aby to bylo skutečně 
důstojné a pravdivé vyjádření úcty, a ne jen úzkostlivé - a někdy trochu směšné - plnění předpisů. I 
vůči druhým je třeba být tolerantní a zbytečně se nepohoršovat, když někdo použil jiné gesto, než by 
nám bylo po chuti.  

A na závěr malé vysvětlení:  Když se na začátku nebo na konci mše svaté ministranti spolu 
s knězem uklánějí směrem k obětnímu stolu, tak to není jako v divadle (i když to občas u malých 
ministrantů vypadá), ale klaníme se místu na kterém se odehrává pro nás to největší tajemství – 
eucharistie.  

J. Bouška 
OHLASY – PROSTOR PRO VÁS 

Viditelné i neviditelné služby ve farnosti 
Blíží se konec roku, doba bilancování, ale také děkování. Mnoho z Vás se snaží zapojovat do 

života farnosti podle svých možností a také podle svého svědomí. Svoji práci děláme s láskou a 
hlavně nezištně, o to víc můžeme svoji odměnu očekávat na věčnosti.  
 Za celé společenství, ale také hlavně jménem svým bych na tomto místě chtěl poděkovat 
opravdu vám všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáháte (a není vás málo): 
 Začnu děkovat tomu, díky komu můžeme přijímat svátosti, skrze které se setkáváme s Pánem 
a tím je pan farář.  

Aby mše svatá proběhla důstojně, je potřeba k eucharistickému slavení vše dobře připravit. O 
to se stará kostelník pan Drahoš (má na starosti mše svatém v dolním kostele), ale ochotně mě 
zastoupí když je to potřeba. Při studentské bohoslužbě máme kostelnici Aničku Kozderkovou. Díky 
také ministrantům, kteří přispívají ke kráse liturgie. O květinové výzdobě bylo řeč v jednom 
z předchozích čísel. Jen připomenu, že to má na starosti Pavel Kozderka.  

Krásu liturgie vnímáme i skrze hudbu, kterou zajišťuje Pavel Novotný, Jaroslav Novotný a 
Petr Navrátil.  

Ani úklid kostela není samozřejmostí. Dolní kostel uklízí paní Hromádková. Horní kostel se 
uklízí každý týden a zajišťuje ho hned několik ochotných farníků: manželé Hodanovi, Kozderkovi, 
Trníkovi, J. Burešová, paní Svobodová, Kreminová, Hodanová, Dvořáková, Garguláková, Udatná, 
Horáčková, Víšková, Zelenková, Spilková, Trojtlarová, Novotná, Dostálová. Při velkých úklidech se 
přidají ochotně i další z vás: paní Polanská, Broklová, Pospíšilová, Andrlová a mnoho dalších, které 
si zrovna nevybavím.  

Matriku má na starosti paní Hodanová, počítání farních sbírek provádí paní Pospíšilová, 
Sádovská, Hodanová, Broklová, Macháčková. 

Služba lektorů je neméně důležitá, vždyť je zde předáváno Boží slovo. V kostele čte: pan 
Cimburek, Ryšavý, Polanský, Bárta, Hodan, paní Dvořáková, Hodanová, Bártová, Spilková R., 
Spilková M., Macháčková, Horáčková, Pospíšilová, Novotná, Udatná, Hromádková, J. Burešová. 
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Spoustu věcí zařídí a vyjedná pan Gargulák, o teplo v kostele a vyvěšování ohlášek se stará 
pan Zelenka. Technické záležitosti a opravy zajistí pan Polanský. Občerstvení při farním dnu 
výborně připravuje pan Spilko.  

Opukovou zeď na farní zahradě zorganizoval Pavel Novotný. Akce se zúčastnil pan Lohnický 
z Prosetína, P. Kozderka, J. Kozderka, V. Spilko, J. Spilko, J. Trník, Z. Zelenka, J. Bureš, J. Bouška, 
R. Požár.  

Členové pastorační rady - děkan Hofman, s. Blanka, pan Kozderka, Hodan, paní Udatná, 
Drahošová, se snaží svými názory a připomínkami posouvat život farnosti kupředu. Náboženství 
vyučuje: s. Blanka, pan děkan Hofman.  

V neposlední řadě si poděkování zaslouží i ti, kterým zdravotní stav či věk neumožňují se 
aktivně zapojovat, ale slouží svými modlitbami. Jejich modlitby určitě Pán používá ve prospěch 
celého společenství. Lidé, pomáhají také svými příspěvky, které „živí“ naši farnost. Vždyť i vedle 
duchovního je materiální zabezpečení velmi důležité. 

 
Vyjmenoval jsem zde hodně lidí a omlouvám se těm, na které jsem zapomněl. Vždyť 

v takovém množství činností a lidí, kteří je zajišťují je to velmi obtížné. Proto prosím za prominutí, 
těm které jsem opomněl, ale i jim patří velké díky za jejich službu.  

Každý děláme to co umíme, v čem jsme dobří a rozmnožujeme tak své hřivny, které nám byly 
dány. Proto neochabujme ve své službě farníkům a farnosti, vždyť tak sloužíme nejen lidem 
v kostele, ale skrze naši službu v církvi sloužíme samotnému Pánu. Vždyť Ježíš řekl: „Cokoli jste 
udělali pro jednoho z mých posledních bratří, pro mě jste udělali“. Mějme tedy na paměti, že naše 
služba je náš poklad, který máme uchovaný v nebi.  

         J. Bouška 
MATRIKA 
KŘTY 
20.11. Jiří František Trník ze Skutče 
4.12. Veronika Šiklová ze Skutče 

 
POHŘBY 
7.12. Jaroslav Brdíčko ze Skutče 
 

MLÁDEŽ 
Krátké zamyšlení – Síla myšlenky 
 Na jedné tmavé a opuštěné silnici zastavilo auto s proraženou pneumatikou. Řidič vystoupil, 
aby auto opravil, ale nenašel zvedák. Propadl zoufalství, ale v tom zahlédl v dálce světélko – byl to 
statek.  
 Vydal se tím směrem a přitom v duchu přemýšlel. „A co když mi nikdo nepřijde otevřít? A co 
když nemají zvedák na auto? A co když mi sedlák nebude chtít ten zvedák půjčit, i když ho má?“ 
 S každou další otázkou rostlo jeho pobouření. Když konečně dorazil ke statku a vesničan mu 
otevřel, byl tak rozčilený, že ho ani nepustil ke slovu a zakřičel na něj: „Tak si ten svůj pitomej 
zvedák nech!“  

Že vám ten příběh něco říká? Poznáváte se v něm? Ať se nám to líbí nebo ne, naše myšlenky 
určují směr cesty, kterou nazýváme život. Pokud máme mysl plnou úzkostí a pochybností, strachu 
z nejistoty, z odmítnutí, pak žijeme v jejich zajetí. Jestliže se považujeme za nešiku a neschopného, 
pak se i tak chováme. Zkusme tedy do nového roku vykročit s pozitivní náladou a dívat se na život 
z té lepší stránky!  

          J. Bouška 
 
PLÁNOVANÉ VĚCI 
Roráty pátek 23.12 v 7.00 a pak snídaně a zkouška na živý betlém 
 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: 
24.12. 
16.00 Dětská půlnoční 22.00 Půlnoční Předhradí  24.00 Půlnoční Skuteč 
25.12. 
9.30 Předhradí  11.00 Skuteč    Mše v 18.00 NENÍ 
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26.12 
8.00 Skuteč   9.10 Štěpánov   9.45 Předhradí 
31.12 
16.00 Předhradí  17.00 Skuteč 
1.1.2012 
Mše jako v neděli 

 
 
DĚTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTIP NA ZÁVĚR 
 
Rodiče sedí s dětmi u večeře. Protože se blíží vánoce, točí se hovor šestileté 
Renaty a pětiletého Tomáše kolem dárků, které by měl Ježíšek přinést. 
Najednou Renatu napadne: „Co si vlastně přejete vy?“ „Dvě pěkné hodné děti,“ 
směje se maminka. „To je prima!“ vykřiknou oba jako jedněmi usty. „Tak to 
budeme čtyři!“ 

 
Vydáno 17. prosince 2011 pro vnitřní potřebu farností Skuteč a Předhradí. 
Kontakt: Děkanský úřad, Tyršova 1, 539 73 Skuteč, tel. P. Hofman – 731746755  
Internet: www.farnostskutec.cz, www.donebe.eu 
 
 


