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Milí přátelé,  
 Velikonoce v sobě nesou zvláštní paradox. Na jedné 
straně si křesťané připomínají Kristovu lásku k nám lidem, 
kterou projevil svou obětí na kříži a svou moc svým 
zmrtvýchvstáním – je to něco, před čím se v úctě skláníme. A 
na straně druhé se do těchto svátků protlačily lidové zvyky (nic 
proti nim) a komerce (to už je horší), a tím pádem jaksi zpo-
vrchněly... 
Geniálně tuto směs posvátné atmosféry kříže s prázdným hro-
bem a všech těch velikonočních zajíčků a vajíček, vyjadřuje 
píseň skupiny Jablkoň:  
 

 Co s tím? Nebojme se lidových tradic, ale bojme se povrchnosti. Prožijme 
toto období především jako lidé, kteří vědí, komu uvěřili, kteří si udělají čas na 
(pokud možno delší) chvíli s Bohem v modlitbě, společné bohoslužbě, četbě Písma, 
tiché chvíli před svatostánkem.... Pak vystihneme pravou podstatu svátků a čím dál 
lépe začneme chápat tento moudrý citát:   
 „Na poušti je krásné to, že kdesi skrývá studnu, na zimě je krásné, že v sobě 
skrývá jaro a na smrti je útěchyplné, že skrze ni přichází Život…“ 
 
 K radostným Velikonocům vám všem ze srdce žehná o. Jan 

Lesknou se na slunci kopí a meče 
pomlázka teče pomlázka teče 
je tady člověk na kříž přikovaný 
dejte teta vejce malovaný… 
 
Člověku pomalu dochází síly 
nedáte-li malovaný dejte aspoň 
bílý 
je tady člověk nevinný vinný 
slepička snese vám snese vám ji-
ný… 

 
 
 
Houby s octem na místo vody 
hody hody doprovody 
chrámová opona v půli roztrhla se 
děkujem na přesrok přijdeme zase 
přijdeme zase …. 



 V pátek 23. 2. stačilo jedno 
auto, aby pobralo nás 5 žen a pátera 
Ondřeje Matulu na cestu do Slavoňo-
va na duchovní obnovu. Pomodlili 
jsme se růženec, trochu zabloudili, 
ale šťastně do domu „Mariina zahra-
da“ dojeli. Dům patří Schönstattské-
mu společenství. Na rozdíl od neda-
leké Rokole patří ženám, které žijí 
uprostřed světa, bez hábitu, ale za-
svěceným životem. Dům je prostor-
ný, velmi čistý, s útulnou malou kap-
lí. Večer jsme se ubytovali, najedli a 
pomodlili. 
 Druhý den v 9 hodin si pro nás 
páter Ondřej připravil přednášku. Seznámil nás s knihou s názvem „Otče, odevzdá-
vám se ti“ od Wilfreda Stinissena. Myšlenky jako.. „Bůh prosazuje svou dobrou vůli 
prostřednictvím špatné vůle zlých lidí“... „Vše, co se děje, má v Božím plánu své mís-
to“… „Bůh by nikdy nedovolil zlu se projevit, kdyby díky své absolutní dobrotě ne-
mohl zla nějak využít“... byly velmi inspirativní.  

 Poté, až do oběda, byla možnost zpovědi. Na 
oběd jsme zajeli do již vyzkoušené restaurace v No-
vém Hrádku. 
 Po pěti minutách jízdy v areálu Rokole jsme si 
pak prošli křížovou cestu v zasněženém lese, pak 
jsme se vrátili do Slavoňova a udělali si výlet k bohu-
žel zavřenému kostelíku sv. Jana Křtitele z roku 
1553. Nejen tento kostelík, ale i vstupní brána-věž, 
je zajímavá dřevěná stavba. Podle fotografie i interi-
ér je půvabný. 
 Osvěženi procházkou jsme se potěšili mší a 
hezkým kázáním pátera Ondřeje na téma : „Někdy je 
prohra vítězstvím … a naopak“. 
 Večer jsme pojedli z vlastních zásob, povyprá-
věli si, pomodlili se … a šli spát; abychom druhý den 
časně vyjeli na cestu domů. Slunce nám na cestu 
svítilo, páter Ondřej se i pro nás modlil nahlas a … 
zbývá jen zhodnotit celý výlet jednou větou: “Kdo 

spoléhá na to, že vše řídí Bůh, nemůže být zklamán“. 
Veisová Dana 

DUCHOVNÍ OBNOVA - ŽENY 
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DĚTSKÉ OKÉNKO  

Milé děti, 
v evangeliu čteme o Jeruzalému, což je posvátné město, kde měli Židé 
svůj chrám a kam putovali o velkých svátcích. Poutník je člověk, který 
jde – putuje na posvátné místo, aby se přiblížil Bohu. My také známe 
Pána Ježíše a putujeme za ním. Jak to na nás mohou lidé poznat? Tak, 

že pomáháme lidem kolem sebe, mluvíme s nimi o Bohu a modlíme se. 
A Pán Ježíš nám za to 
slíbil, že při tom bude 
Pán Bůh s námi. 
Ježíš k tomu říká jedno 
podobenství: „Jestliže 
pšeničné zrno nepadne 
do země a nezemře, 
zůstane samo. Když 
však zemře, může být 
užitečné – vyroste z něj 
nové obilí.“  
Dnešním úkolem 
k tomuto tématu je 
zakroužkovat to, co 
všechno může být ze 
zrna (z obilí, které z něj 
vyroste).  

Eva Bártová 
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Názvy vybraných věcí napiš 
v pořadí podle čísel do křížov-
ky. V tučně označeném poli se 
ti objeví tajenka. 
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 V pátek 16. února 2018 uspořáda-
la naše ranská farnost první ze série plá-
novaných besed – tentokrát na téma His-
torie kostelů Chrudimska. Sešli jsme 
v počtu asi 70 posluchačů v útulném pro-
středí kina na Rané a našim přednášejí-
cím byl geolog a historik RNDr. Mgr. 
Tomáš Pavlík z Chrudimi.  
 Pan doktor Pavlík, který se z titulu 
svého zaměstnání geologa zajímá o histo-
rii starou i stovky tisíc let, začal své vyprá-
vění někde ve 3. století našeho letopočtu. 

Osvětlil nám, jak měly klimatické změny na naší planetě vliv na pohyb (a v této dávné době se 
ještě nejednalo o národy, ale o kmeny) lidstva v oblasti Evropy, a to i později v novodobější 
historii. Málokoho z nás asi napadlo, že na války, kromě výpadů proti křesťanství, měly vliv 
právě klimatické změny, které se v těchto oblastech, a to i několikrát, odehrály. Ať to již byly 
výpady Mongolů (jsou známější spíše pod označením Tataři) ve 13. století, které zastavila až 
porážka u Olomouce, třicetiletá válka se Švédy v 1. polovině 17. stol., nebo i války s Turky 
v 16. a 17. století.  Vyprávěl nám o různých vyznáních, o vývoji křesťanství na našem území, 
které bylo v té době svojí rozlohou značně větší.  
 Do slovanského prostoru začalo pronikat křesťanství asi na konci 8. stol. díky misioná-
řům z Bavorska. Pro nás je již známější příchod Konstantina a Metoděje z byzantské říše v r. 
863 na Moravu. Tito vytvořili a zavedli staroslovanské písmo – hlaholici  a do něj přeložili 
část Nového zákona a ve staroslovanštině byly slouženy i mše. 
 V druhé pol. 9. století probíhal pozvolný, ale nezadržitelný nástup křesťanské víry do 
Čech. Kníže Bořivoj I. se svou ženou přijal křest kolem roku 878 na Moravě od arcibiskupa 
Metoděje. Zpět do Čech s sebou přivedl i skupinu kněží a na Levém Hradci založil první křes-
ťanský svatostánek v Čechách: rotundu sv. Klimenta. Za vlády knížete Spytihněva I. byly 
v nově zakládaných hradištích  zřizovány i křesťanské kostely. Kníže Boleslav I. dlouhodobě 
usiloval o zřízení pražského biskupství, které by Čechám, dosud podřízeným biskupství 
v Řezně, zvýšilo církevní nezávislost. To se ale podařilo až jeho nástupci Boleslavu II. v r. 973. 
Břetislav I. vyhlašuje v r. 1039 předpisy – Břetislavova dekreta, které pod přísnými tresty za-
kázaly některé pohanské zvyky, např. mnohoženství, pohřbívání mimo křesťanské hřbitovy a 
nesvěcení nedělí a svátků. 
 V roce 1063 bylo na Moravě zřízeno samostatné olomoucké biskupství. V 11. stol. 
existoval v českých zemích systém vlastnických kostelů. Na hradech a panstvích byly stavěny 
kostely zděné, na nechráněných místech dřevěné, které byly majetkem toho, na čí půdě byly 
postaveny, biskup se souhlasem majitele ustanovoval kněze. Z této doby také pak pocházejí 
pravděpodobně nejstarší kostely na Chrudimsku – kostel Povýšení svatého Kříže na místě 
dávno zaniklé osady, nyní na hřbitově U kříže v Chrudimi a nám blízký kostel sv. Havla ve 
Vrbatově Kostelci (pravděpodobně r. 1086). 
 Na počátku 12. stol. přestal lid vnímat křesťanskou víru jako záležitost cizí  a panskou 
a postupně přijímal Desatero. V této době byl založen již zaniklý benediktinský klášter 
v Podlažicích a kolem r. 1127 byl postaven dochovaný kostel sv. Máří Magdalény v Pařížově, 

BESEDA HISTORIE KOSTELŮ CHRUDIMSKA 
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na samé hranici našeho 
okresu mezi Běstvinou a 
Vilémovem. 
 Počátkem 13. stol. 
došlo mezi církví a panov-
níkem  k vyjasňování pozic 
a vzájemných vztahů a cír-
kev se tak stala méně závis-
lou na panovníkovi. V 1. 
pol. 14. stol. byl postaven 
kostel Nejsvětější  Trojice 
v Jenišovicích, následovaný 
„naším“ kostelem sv. Vác-
lava v Lažanech a kostelem 
sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici. Ve 13. a na počátku 14. stol. přešla velká část kostelů 
z rukou světských do rukou duchovních. V r. 1344 bylo založeno biskupství litomyšlské a 
biskupství pražské bylo povýšeno na arcibiskupství. Z této doby (r. 1350) jsou první zmínky i 
o našem kostele sv. Jakuba na Rané, kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči, nedalekém 
kostele sv. Bartoloměje v Otradově, kostele sv. Michaela archanděla v Krouně, kostele sv. 
Mikuláše v Proseči a o další pětici kostelů na našem okrese. Samotné naše kostely jsou určitě 
starší, ale v tomto roce jsou poprvé zmiňovány v soupisech rychmburského panství. Druhý 
skutečský kostel – kostel Božího Těla byl vybudován na konci tohoto století v r. 1391. 
 Za vlády Václava IV., počátkem 15. stol. nastala krize církve. Do popředí se dostal 
kazatel Jan Hus, který se snažil nejenom církev očistit od hříchu odpustků, ale i od násilí, ve 
kterém církev té doby viděla legitimní nástroj k dosažení svých cílů. Jan Hus byl v r. 1415 
v Kostnici upálen jako kacíř, následujícího roku byl tamtéž upálen další jeho přívrženec, mistr 
Jeroným Pražský. Toto mělo za následek vznik husitských válek, které pro české země zname-
naly pohromu. Byla rozbita církevní organizace, bylo vypáleno a vyloupeno několik stovek 
klášterů a kostelů. 
V roce 1664 byla zřízena diecéze královéhradecká, následujícího roku litoměřická. Od polovi-
ny 16. stol. docházelo k postupné obnově duchovního života. Pro prostý lid nastala těžká situ-
ace, zvaná jako doba temna, když po válce, při níž přišla o život část české populace a do ze-
mě přišla cizí šlechta, došlo k utužení poddanství a ke germanizaci. 
 V 18. stol., v r. 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent, který umožňoval vyznávat 
další náboženství. K evangelictví augsburského a helvétského vyznání se přihlásila necelá 2% 
obyvatelstva. 29. listopadu téhož roku vydal Josef II. zásadní rozhodnutí, podle kterého měly 
být zrušeny všechny kláštery, které se nezabývají vyučováním, nepěstují vědu a nepečují o 
nemocné. Z klášterních budov vznikla kasárna, nemocnice či továrny. Ve 2. pol. 18 stol. také 
došlo k reorganizaci církevní správy. Od olomouckého biskupství bylo odděleno biskupství 
brněnské a  olomoucké bylo povýšeno na arcibiskupství, oddělením části pražského arcibis-
kupství vznikla diecéze českobudějovická. Byly stavěny nové kostely a v českých zemích 
vzniklo 550 nových farností. 
 Ale to je již historie poměrně „nedávná“ a vydala by na další přednášku. Omlouvám 
se, že jsem vše značně zestručnil, ale o napsání tohoto článku jsem byl požádán skoro až mě-
síc po konání besedy a ne vše mi utkvělo v paměti . 

                                                                                                                               Mirek Poslušný 



Určitě první otázka, na co by 
se všichni ptali je, jak se máš a 
co vůbec děláš? Co máš na 
starost? 
Mám se dobře. Na prvním místě 
chci říct, že každý den sloužím 
mši svatou a modlím se. To není 
práce, ale něco velmi důležitého 
a příjemného. Často na tuto 
otázku odpovídám a vždy říkám, 
že dělám velmi pestrou práci. 
Mám na starosti úsek pastorace 
v královéhradecké diecézi. To se 
týká katechetického centra, cen-
tra pro mládež, centra pro rodinu a centra pro seniory. Snažím se v každém tomto centru 
nejenom dohlížet na to co dělají, ale také se účastnit některých jejich aktivit. Minulý týden 
jsme např. skončili oblastní setkávání katechetů. Navštěvoval jsem katechety v Havlíčkově 
Brodě, Chrudimi a České Třebové. Dále jsem členem biskupské rady, kněžské rady a konzul-
torů. Účastním se setkávání vikářů a jezdím na vikariátní setkání kněží v jednotlivých vikariá-
tech. Věnuji se formaci kněží do deseti let od přijetí kněžského svěcení. Minulý týden jsme 
měli moc hezkou postní pouť pro kněze v Rokoli. Připravuji podklady pro kněžskou radu, 
která se setkává dvakrát za rok a řeší pastorační záležitosti v diecézi. Občas jezdím do Prahy 
na zasedání jednotlivých sekcí při České biskupské konferenci. Tento týden jsem byl např. na 
zasedání Komise pro katolickou výchovu. Příští týden máme v Praze setkání biskupských 
vikářů pro pastoraci. No a samozřejmě jsem k dispozici panu biskupu Janovi a pomáhám mu 
v tom, co právě aktuálně potřebuje.  
V Hradci Králové mám na starosti také kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde sloužíme mi 
kněží, kteří pracujeme na biskupství. 
Tak to je takový stručný popis mé práce. 
 
Čím tě nová práce překvapila? Pozitivně i negativně... 
Pozitivně mě překvapila velkou pestrostí úkolů, což mi docela vyhovuje. Jezdím hodně po 
celé diecézi. Překvapilo mě také, jak je veliká. Když jedete např. z Broumova do Humpolce 
nebo z Kutné Hory do Koclířova, tak je to poměrně slušný výlet. Negativně, že mnohdy někte-
ré záležitosti nejdou rychle vyřešit, jak bych si představoval a není to kolikrát vůbec jednodu-
ché. 
 
Jak vnímáš Hradec Králové jako město? 
Hradec Králové je velmi pěkné město. Pokud mám čas, rád jdu večer na procházku. V létě a 
na jaře chodím kolem Labe, na podzim a v zimě se procházím po městě. Pak je zde samozřej-
mě řada kulturních možností, na které nemám moc čas. Někdy zajdu do kina nebo na nějaký 
koncert. Protože jsem knihomol, rád chodím do různých knihkupectví. Tak trochu vím, když 
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ROZHOVOR S AKTÉREM POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY  
O. JANEM PASEKOU 



vyjde nějaká nová 
kniha, která mě zají-
má, kde ji rozhodně 
seženu. 
 
Co se ti nejvíce vrylo 
do paměti z působe-
ní v našem kraji? 
Během těch devíti 
let, co jsem působil 
v Chrasti, sedmi let 
ve Vrbatově Kostelci 
a pěti let co jsem byl 
ve Skutči na gymná-
ziu, toho bylo mno-
ho krásného a neza-
pomenutelného. 
Gymnázium mi dalo velkou zkušenost práce s mládeží věřící i nevěřící. To je velmi cenná zku-
šenost. Chrast byla moje první samostatná farnost. Nezapomenutelné pro mě zůstávají půl-
noční mše, kde pokaždé zaznělo od J. J. Ryby „Hej mistře“, dále tábory pro děti, společné 
akce na faře, atd. Do Vrbatova Kostelce jsem jezdil moc rád. Tam bylo a je velmi hezké spole-
čenství. Rád jsem si s lidmi zazpíval při společných farních obědech. Krásným místem je kos-
tel v Podskále a samozřejmě když mluvíme o tomto kraji, tak nemohu zapomenout na Chlu-
meček, kam jsem chodil odmala a kam jsem často jezdil i z gymplu, když jsem měl delší volno 
mezi výukou.  
 
Máš čas na své blízké, zájmy? 
Práce je hodně. Proto se co nejvíce snažím držet určitý řád. Na své blízké, co se týče rodičů a 
sestry, si čas samozřejmě najdu. Mým největším koníčkem je četba. Snažím se každé ráno 
zhruba půl hodiny číst nějakou duchovní četbu a večer si alespoň hodinu něco přečíst, co mě 
zajímá. Velmi rád se modlím; to není zájem, koníček, ale budování a prožívání vztahu 
s Pánem. 
 
Budeš mít u nás duchovní obnovu, podle čeho nebo koho si vybíráš témata? Jaké je tvé 
nejoblíbenější a proč? 
Témata duchovních obnov se snažím vybírat podle toho, co mě v dané době zaujme, nebo co 
je aktuální v církvi. V adventní době jsem např. hodně mluvil o Janu Křtiteli. 
Teď v postní době hovořím o křtu. Jednak proto, protože to je velmi důležité téma celé svato-
postní doby, kdy se připravujeme na obnovu svých křestních závazků a jednak proto, protože 
letos na říjen svolává papež František do Říma synodu o mládeži, povolání a předávání víry. 
K předávání víry patří Krédo, které má právě křestní charakter. Jsou ale i výjimky, např. před 
čtrnácti dny jsem byl na duchovní obnově v Hostinném a ten den se zrovna při mši svaté četlo 
evangelium o marnotratném synu. Tak jsem tu duchovní obnovu věnoval tomuto tématu. 
 
Děkuji za rozhovor a přejeme vše dobré.  

R. Spilková 
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NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči - 18:00 – 22:00 
 

17:55 vyzvánění zvonů  
18:00 - 22:00 průběžný program 
soutěžní výstava výtvarných prací na téma “Inspirace kamenem” 
sebevzdělávací kvíz pro dospělé s odměnou 
sakristie – prohlídka liturgických předmětů 
kůr – prohlídka varhan 
věž kostela – výhled na město, prohlídka věžních hodin 
19:30 kázání pro nevěřící 
20:00 koncert 
21:50 modlitba za účastníky a závěrečné požehnání 

 
 
Kostel Božího Těla ve Skutči 18:00 – 21:00 
 

17:55 vyzvánění zvonů  
18:00 - 22:00 průběžný program 
vstup do věže kostela k věžním hodinám 
prezentace historie kostela 
výstava kronik a historických ornátů 
21:00 zakončení 

 
 
 

Předhradí 17:00 – 21:00 
 
Hrad Rychmburk 
 

17:00 -17:30  - Krkonošská pohádka - klienti Domova na hradě Rychmburk 
17:30 - 21:00 Prohlídka kaple a věže na hradě Rychmburk - organizované prohlídky 

 
kostel Sedmibolestné PM 
 
         17:50 Zvonění - Pozvání na prohlídku kostela 

18:00 - 21:00 Prohlídka kostela a věže 
18:00 - 21:00 Výstava ornátů a liturgických předmětů 
18:00 - 21:00  Košík s biblickými citáty 
18:00 - 20:30 Džbán proseb 
18:00 -21:00 Ochutnávka mešních vín, odřezků hostií 
18:00 -21:00 Výstava obrázků dětí z mateřské školy 
20:00 - 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 
20:45 Požehnání a modlitba za účastníky  

 
Janovičky 17:50 – 24:00 

 
17.50 - 18.00: Zvony oznámí začátek akce  
19.00 - 20.00: Možnost prohlídky kostela s průvodcem 
20.00 - 21.00: Hudební vystoupení - duo manželů Novákových 
21.00 - 22.30: SCHOLA CANTUS GREGORIANI - gregoriánský chorál 
22.30 - 24.00: Možnost prohlídky kostela s průvodcem 
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 Závěrem 3. postního týdne proběhla postní 
duchovní obnova pro muže ranské farnosti. Začali 
jsme před páteční mší sv. v kostele sv. Jakuba na Ra-
né vedením křížové cesty, která měla ústřední myš-
lenku: „Já kráčím s tebou. Přestože ty jsi ty a já jsem 
já, přece jsme skutečně jedno – jeden Kristus. Má 
křížová cesta před dvěma tisíci roky a tvá cesta nyní 
jsou také jedno, pouze s jedním rozdílem – můj život 
nebyl úplný, dokud jsem ho nedovršil svou smrtí.  Tvá 
cesta bude dokonána, až když ji dovršíš svým živo-
tem. Přijmi každý okamžik, jak k tobě přichází, 
s vírou a důvěrou, že na všem, co se stane, je má 
značka. Následuj mne na vzdálených místech. Jsem 
těsně vedle tebe. Tvůj pracovní stůl, úřad, kuchyně to 
jsou mé oltáře, kde obětuješ lásku. A tam jsem já 
s tebou. Teď jdi!  Vezmi svůj kříž a životem naplň 
svou cestu“.  
 Po skončení mše svaté jsme se přesunuli do 
Číhoště. Čekala tam na nás příjemně vytopená fara. 
Připravili jsme naši tradiční večeři, krátce pohovořili 
….. a byla noc. 

 Druhý den jsme se pomodlili ranní chvály a již jsme spěchali na mši svatou v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Ano, do toho kostela, kde se stal 11. prosince 1949 během kázání 
P. Josefa Toufara zázrak, když se rozkýval a zůstal nevysvětlitelně zkroucený oltářní křížek. 
 Byla to smírná mše, kterou má tamní farnost 1x v měsíci a tentokrát ji celebroval O. 
Ondřej. Následovala adorace, po ní jsme měli krátkou besedu s místními farníky. Uvařili jsme 
chutný oběd a vydali jsme se na „pouť“  přes dvě vesnice do lesa ke Svěcené studánce, vedle 
které je kaple  Panny Marie a lesní křížová cesta. Při zpáteční cestě jsme se pomodlili růženec 
a zašli jsme ještě na druhý konec Číhoště, kde je vytyčen geografický střed České republiky. 
Na faře v patře jsme ještě stihli zhlédnout výstavu instalovanou na památku StB brutálně 
umučeného P. Toufara. Po večeři jsme krátce pohovořili…… a byla noc. 
Ráno rychle sbalit a stíhat mši svatou na Rané. 
 Kostel v Číhošti je asi stejně starý jako náš ranský. Je i přibližně stejně velký (nebo 
malebně malý?). Sám za sebe mohu ale říci, že jsem tam „cítil“ něco jiného, než v jiném kos-
tele.  
 Mám-li na závěr vybrat něco z odkazu P. Josefa Toufara, tak jsou to úryvky z jeho ká-
zání na svátek sv. Silvestra 1949: „I na větvích našich životů ustavičně hlodají myši, bílá a 
černá – den a noc – a nám ubíhají hodiny, dny, měsíce a uplynul rok… Žijme tak, jako by-
chom již dnes zemřít měli. Žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život 
věčný.“ A druhý z jeho meditace při noční adoraci 1. ledna 1951: „Ať se děje co děje, ať při-
jdou věci dobré nebo zlé – o všem ví Bůh – bez jeho vůle ani vlas z hlavy nespadne – a nám 
nezbývá nic jiného, než vyznat mu a říci: Otče, ne má, ale Tvá svatá vůle se staň – jen dej nám 
sílu a nezapomeň na nás.“ 

Mirek Poslušný 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE 
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 Letošní Královský výlet nás zavedl do krásného, přímo královského města 
Kutná Hora. Historie i památky tohoto místa nám samy napomohly k naplnění pro-
gramu a vyprávění legendy o ztraceném pokladu a hledání stříbrného zvonku 
z Vlašského dvora. Jeho najitím a zazvoněním při mši svaté jsme zachránili nevinné 
duše lidí, kteří nespravedlivě zemřeli při hledání pravdy a naplnění spravedlnosti.  
 Kutnou Horu jsme poznali křížem krážem, významné památky prozkoumali 
ze všech stran, do kašen se podívali až na dno, vystoupali i do výšin rozhledny a krá-
su místních zahrad obdivovali ve dne i v noci. Nasbírali jsme plno zážitků a poznali 
nové kamarády. Výlet jsme v neděli zakončili mší svatou, kterou jsme slavili společně 
s farností. Díky srdečnému přijetí 18 dětí a 9 dospělých otcem Janem Uhlířem na 
místní faře jsme měli možnost zažít společné chvíle plné her, zpívání, procházek i 
poznávání historie. I přes trochu chladné počasí nám nic nebránilo přijet domů plni 
dojmů a nových přátelství.  
 Kdo je zvědavý, jak Královský výlet vypadal, může se podívat na 
www.farnostrana.cz do fotogalerie. 

Marie Adámková 

KRÁLOVSKÝ VÝLET - ÚNOR 2018 



 V sobotu 17.3. jsme se 
sešli v hojném počtu ve skuteč-
ském gymnáziu v ,,učebně 
sebeobrany“, abychom se 
dozvěděli pár triků a tipů, jak 
se bránit proti zlu, lenosti a 
dalším neřádstvům. 
 Naším ,,cvičitelem“ byl 
pro mnohé z nás dobře známý 
P. Jan Paseka a se cvičením to 
mělo společné jen pravidelný 
rytmus programu – 20 min. 
přednáška, 10 min. ztišení a 
zbývající čas příležitost 
k adoraci, sv. smíření nebo 
poklábosení se známými a takto skoro až do oběda. 
 V úvodní přednášce připomněl otec Jan obřady Bílé soboty, kdy obnovujeme křestní 
slib a vysvětlil plný obsah slova VĚŘÍM.  Pochází z latinského slova credo a doslova zname-
ná ,,dát srdce“. Přednáška dále pokračovala starozákonním předobrazem křtu, ve kterém 
Mojžíš prochází s vyvoleným lidem Rákosovým mořem, aby se zachránili před egyptskými 
pronásledovateli. 

 V druhé přednášce 
jsme si připomněli slova 
apoštola Pavla z listu 
Galatským, kde píše, že 
ti, kteří byli pokřtěni 
v Krista, jsou v Krista 
také oblečeni (Gal 3,27) a 
třetí přednáška se týkala 
slov sv. Řehoře Nazián-
ského, který řekl, že křest 
je dar, milost, pomazání, 
osvícení, pečeť, koupel a 
šat.  
 Před obědem byla 
ještě chvíle na dotazy pro 
hosta a pak už do jídelny 

na dobrý guláš. Po obědě následovala křížová cesta a po ní mše svatá. 
 Věřím, že každý odcházel plný dojmů a také s předsevzetím, že až bude v předvečer 
Vzkříšení obnovovat svůj křestní slib, vzpomene si, co křest znamená a co znamená pro ně-
ho, stejně tak při vyznání víry si vzpomene, že ,,věřím“ znamená ,,dávám srdce“.  
Ještě jednou velké díky P. Janu Pasekovi!  

Markéta Požárová 

POSTNÍ OBNOVA 2018 
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 V sobotu 6. 1. 2018 se konal v 
Kulturním klubu ve Skutči tradiční Tří-
králový ples, který uspořádala místní 
farnost společně s farností Předhradí.  
Ples byl zpestřen předtančením skupiny 
SMT Skuteč. Celým večerem nás prová-
zela hudební skupina MIX, která skvěle 
hrála hudbu všech žánrů. Tombola byla 
jako každoročně velice pestrá a bohatá.  
Ples se velmi vydařil. Doufejme, že se 
příští rok sejdeme opět v hojném počtu. 

Papršteinovi 

TŘÍKRÁLOVÝ PLES 

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVOU  

 Nabízím takové ohlédnutí za obsahem 
adventní duchovní  obnovy ze dne 16. 12. vede-
né P. Krasuckim. Ten poutavě a všem srozumi-
telným způsobem hovořil o sdílení ve 3 před-
náškách, a to o lásce, o důvěře a vlídnosti a 
lidskosti.                                                                                                                                                                                                                                                   
 K tématu ke sdílení o lásce si můžeme 
položit několik otázek. Proč jsem dnes na svě-
tě? Co dnes udělám pro potěchu blízkých, jak 
jim dám najevo lásku? Vždyť potřebujeme lás-
ku žít… 
 A co k důvěře? Chybí-li důvěra, člověk doslova chřadne. Nedůvěra dostává člověka do 
izolace a hlavně bere radost. Leckdy ztrácíme důvěru i k Bohu, třeba když si stěžujeme na 
Boží spravedlnost. Vymaňme se z pasti sebelítosti a hořkosti, neříkat si, já chudák. Proč je 
důvěra pro člověka tolik důležitá? Člověk není stroj, tolik věcí mu důvěru bere. Díky bolest-
ným zkušenostem je nedůvěřivý, bere mu to úsměv, nevidí na světě lásku ani dobro. Vždyť 
náš život stále zastiňuje strach, který má tisíc podob: o děti, zaměstnání, zajištění rodiny... 
Jak důvěru získat? V prvé řadě, když přijmeš sám sebe, odpustíš si své slabosti i hlouposti. 
Musíme se učit být dobří k sobě samým. I odpustit druhým, protože bez odpuštění se každý 
zraněný stává více zraněnějším. Přijímej lásku, sám ji rozdávej a modli se. 
 Rysy lidskosti je dělat druhým radost, aby zazněla slova chvály a díků. Každý čeká na 
uznání, hlavně nebuďme ke druhému lhostejní. Naslouchat a darovat někomu čas je umění, 
ne každý to umí. Věnujme čas především těm, kdo nejsou schopni sami navázat kontakt. 
 Přednášky byly prokládány vtipy ze života, zejména o manželství. Takže celá tělocvič-
na se občas otřásala smíchem. Došlo i na otázky na přednášejícího, společné posezení u obě-
da, růženec i mši svatou.  
 Ohlasy na obnovu byly více než kladné, takže doufáme ,,v někdy nashledanou.“ 

R. Spilková 
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Podle jména hádám, že asi nejste Čech 
jak ,,poleno“... Z jaké rodiny, prostředí, farnosti tedy 
pocházíte? 
  
 Dobrý den. Ano, uhodla jste, opravdu nejsem 
Čech jak poleno, i přesto, že v Čechách žiji již 20 let. 
Pocházím z Ukrajiny, konktrétně její západní části – 
Lvovská oblast. Pocházím z řecko-katolické rodiny. Zde 
v Čechách jsme bydleli v malé obci Kanín, která spadá 
do farnosti Libice nad Cidlinou, kde jsem od svého dět-
ství ministroval a kde jsem měl také před 6 měsíci primi-
ční mši svatou.  
 
Zavzpomínejte na svá studia, jaký jste byl student?  
 
 Student…. Zaměřím se na to vysokoškolské. Jak to říct? Studium mě bavilo, i když 
jsem nepatřil do první pětky, vlastně ani do první desítky úspěšných. Spousta bratří byla 
v mnohém napřed a tak jsem i jim vděčný za velkou pomoc. Studoval jsem ale velmi rád, dnes 
se tak trochu drbu za uchem, že jsem měl na fakultě v prvních třech měsících prvního ročníku 
trochu víc zabrat.  Nejvíce mě bavila dogmatika, a to konkrétně antropologie a eschatolo-
gie. 
   
Bylo to prosté rozhodnutí být knězem, nebo ho doprovázely nějaké okolnosti?  
 
 Rozhodnutí být knězem bylo vlastně vcelku jednoduché, i když ho provázelo mnoho 
okolností. Chtěl jsem být knězem od svých čtyř let. No, možná pěti.  Měli jsme ve farnosti, 
to bylo ještě na Ukrajině, skvělého kněze, který byl mým velkým vzorem a nejinak tomu bylo i 
zde v Čechách. V libické farnosti se vystřídala řada skvělých kněží, kteří měli také vliv na mé 
rozhodování. Prošel jsem si obdobím puberty docela pořádně, chodil jsem dokonce i se sleč-
nou, ale nebylo to ono. Cítil jsem, že mé srdce patří někomu jinému. No a tady ten happy end, 
tedy aspoň pro mě. No, on to bude vlastně šťastný konec, až to zdárně dotáhnu až do nebe, 
nebo aspoň do očistce, i to bude úspěch, vždyť to už je taková jistota ráje, jen je potřeba chvíli 
posečkat na ono zavolání: ,,Pojď se radovat se svým Pánem.“   
 
Kde a jaká je vaše první farnost? Už jste si vybalil a zabydlel se? 
 
 Můj první kaplanský flek je v Kutné Hoře u otce Uhlíře. Prvního května to bude rok, co 
jsem tu. No, věci jsem si raději nevybaloval všechny, neb jako kaplan nevíte dne ani hodiny. 
Ale tak tajně doufám, že se tu aspoň chvíli ohřeji. Přeci jen, kaplanem býti, to je předpokla-
dem dobrého žití.   
 
 
 

ROZHOVOR S NOVOKNĚZEM DMYTREM ROMANOVSKÝM 
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Takto jste si ji představoval?  
 
 Musím říct, že je to farnost, za kterou Pánu děkuji. Neměl jsem nějaké zásadní před-
stavy, ale je pravdou, a co vnímám jako důležité, že jsem se za svoji první (ale i ty další) far-
nost od druhého ročníku modlil, což vřele doporučuji i ostatním bohoslovcům. 
 
Čím můžeme my farníci knězi, jako člověku, nejvíce pomoci? 
 
 Největší pomoc farníků je modlitba a pochopení. Modlitbu potřebujeme všichni. A 
pochopení? Tak přeci jen, jsme také lidé, takže máme své slabosti, prostě nejsme neomylní. A 
tady je potřebná dávka pochopení.  S tím souvisí pomoc, neb pan farář nemůže všechno dělat 
a zvládat sám, protože pokud si to myslí, tak je něco špatně. Je třeba se o službu ve farnosti 
podělit, aby měl kněz čas na to nejdůležitější pro co ve farnosti je – posvěcovat ji modlitbou 
(mší svatou, breviářem, zpovídáním, duchovním vedením, vyučováním). O ostatní úkoly se 
má dokázat podělit s ostatními. Tady je myslím těžiště pomoci pro kněze.  
 
Co je dle vás nejtěžší na kněžství? Nebo se můžu zeptat tak za 20 let, nechám to na vás... 
Zeptat se mě na manželství, asi bych hned nevěděla. 
 
 Co je nejtěžší na kněžství? No, otázka fakt asi až za dvacet let, i když... Myslím si, za-
pamatovat si, že nejsem spasitelem světa. Jeden Spasitel je, to myslím stačí.  
 
I u nás jste dával novokněžské požehnání, můžete nám připomenout jeho smysl a účin-
ky? 
 
 Novokněžské požehnání, má stejnou hodnotu jako požehnání kněze po padesáti le-
tech kněžství. Jediným rozdílem je, že s tímto novokněžským požehnáním jsou spojené plno-
mocné odpustky.  A to je myslím takový krásný bonus, který Církev dává a rozdává ze svého 
pokladu. Tak se nebojme kdykoliv novokněze požádat o novokněžské požehnání.  
 
Co je v životě vaší radostí? 
 
 Co je v životě mojí radostí? Den naplno prožitý s Pánem. A taky to, že kněžskou služ-
bou mohu spojovat nebe se zemí.  co je větší radostí?  
 
Jakými tématy a myšlenkami se zaobíráte v postní době? Dejte našim čtenářům inspira-
ci.. Stačí i úryvek z Bible. 
 
 No, tato otázka snad bude dobrá pro příští rok. Ale určitě je dobré si na dobu postní  
pro - rozjímat list Galatským. Hlavně o Božím synovství. To si pak můžeme dobře uvědomit 
při velikonoční vigilii - při obnově křestních závazků.  
Přeji celé skutečské farnosti požehnaný čas. Ať radost Kristova Vzkříšení - naši tmu ve světlo 
promění. 
 S požehnáním + Dmytro Romanovský  

R. Spilková 
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Jaká je vaše cílová skupina klientů a jak byste charakterizoval váš 
Domov na hradě Rychmburk?    
 Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální 
službu, domov se zvláštním režimem 36 klientům na Předhradí a 
službu chráněné bydlení  7 klientům v bytech ve Skutči. Cílovou sku-
pinou jsou dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z ok-
ruhu schizofrenních poruch a poruch změn nálady, se stabilizova-
ným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou 
soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých 
potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit pro-
střednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních so-
ciálních služeb. 
 

Pracujete v sociálních službách dlouho? A proč zrovna v této ob-
lasti? 
 Domov na hradě Rychmburk je první sociální služba ve které pracuji, předtím jsem 10 
let pracoval v zařízení pro  výkon ústavní výchovy - Výchovně léčebném oddělení Přestavlky 
patřícím pod Dětský domov se školou v Chrudimi. Baví mě práce s lidmi a považuji za smys-
luplné podílet se na fungování služby, která pomáhá lidem, kteří potřebují podporu a mohou 
tak žít důstojnější život.  
 

Co vás pracovně i lidsky nejvíce tíží a z čeho máte naopak radost? 
Vadí mi stigmatizace lidí s duševním onemocněním.  Ve společnosti panují obrovské před-
sudky způsobené negativním mediálním obrazem lidí trpících schizofrenií. A to se přitom 
uvádí, že v České republice žije něco kolem 100 tisíc lidí trpících schizofrenií. Bohužel medi-
álně známé případy tragédií, které nemocní lidé způsobili, vytváří ve společnosti pocit, že 
každý člověk se schizofrenií je nebezpečný. 
V současné době probíhá reforma psychiatrie s cílem zlepšit péči o lidi s duševním onemocně-
ním, která by měla učinit léčbu dostupnější a humánnější. Velkou naději také vkládám do 
postupné přeměny velkých ústavů sociální péče v malá komunitní zařízení. Snad se podaří 
postupně i změnit postoj veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. 
 

Čím dobíjíte ,,baterky“? 
 Bydlíme v malém vesnickém stavení. Rád trávím čas se svou rodinou. Jako jedna z nejlepších 
relaxačních technik se mi osvědčilo štípání dříví, a že ho na zimu potřebujeme vždy docela 
dost. A ten pocit, když se kachlová kamna pořádně roztopí a já si vlezu za pec s knížkou, je 
nenahraditelný. 
 

Budete se s námi účastnit 25.5. Noci kostelů, můžete prozradit, čím obohatíte program? 
Pozvěte návštěvníky.. 
Dne 25. května v rámci Noci kostelů zahraje náš divadelní spolek Markéta, pojmenovaný po 
Markétě z rodu Berků - Bílé paní Rychmburské, dvě Krkonošské pohádky - Jak Trautenberk 
topil Krakonošovým smrkem a Jak Trautenberk pořádal vepřové hody. Zároveň bude pro 
návštěvníky zpřístupněno podkroví a věž hradu Rychmburk. Vždy jsme rádi za společné akce 
s obcí Předhradí. Těší nás, že se naše služba stala součástí obce a že nás místní berou. 
 
 

ROZHOVOR S ŘEDITELEM DOMOVA NA HRADĚ RYCHMBURK 
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 Již od roku 2004 se setkává skupina manželů na tzv. „Setkáních manželů“. Nejprve 
tato setkání měla podobu nedělních návštěv celých rodin i s dětmi a provázela je společná 
modlitba a nějaké téma s křesťanskou tématikou. Postupně se tato setkání proměnila ve ve-
černí návštěvy manželských párů a v této podobě fungují až dodnes. Časem nás bylo tolik, že 
jsme se někdy do jedné domácnosti těžko vešli, proto jsme vytvořili dvě skupiny. Pravidelně 
se setkáváme každý měsíc v průběhu školního roku a na každý rok si vymýšlíme jiné téma. 
Naše roční témata byla například: Náš oblíbený světec, Svátosti, Kniha, která nás oslovila, 
Rozjímání nad Písmem a další. Témat bylo postupně tolik, že jsme si začali psát Kroniku 
manželských setkání, abychom se k nim mohli vracet. V loňském roce jsme se například vě-
novali tématu „Oprášení předmanželské přípravy“ a letos probíráme „Zajímavé osobnosti“. 
Na prvním setkání jsme hovořili o politikovi Pavlu Bělobrádkovi, na dalším o dědečkovi jed-
noho z nás, také o knězi, pedagogovi a psychiatrovi Maxi Kašparů a na posledním setkání 
jsme mluvili o známém herci Jaroslavu Duškovi. A náš zápis do kroniky po setkání vypadá ve 
zkratce například takto: 
  „V pátek 16. února 2018 jsme se sešli u Bártů ve Skutči. Setkání jsme zahájili dvěma 
postními písničkami a modlitbou manželů. Byli jsme rádi, že nás také navštívili Bortelovi 
s malou Alžbětkou. Téma jsme začali hrou, ve které jsme podle daných indicií měli poznat, o 
jaké osobnosti si budeme povídat. Po stručném představení Jaroslava Duška jsme si pustili 
ukázku z jeho divadelního představení Čtyři dohody O lásce. Při krátkých ukázkách jsme se 
nejenom pobavili, ale také jsme se podívali s nadhledem na životní situace mezi partnery, 
které mohou v našem životě nastat a uvědomili si také příčiny jejich vzniku. Po skončení té-
matu jsme si u sklenky dobrého vína povídali o našich rodinách, o práci, o životě ve farnosti a 
prostě o tom, co kdo prožil za uplynulý měsíc. Po příjemně stráveném večeru jsme se kolem 
půlnoci rozcházeli domů a už se těšíme na další setkání.“  
 Během společných setkání se snažíme prakticky dotýkat našich křesťanských hodnot 
volnou a někdy i zábavnou formou, což nás baví a snad i obohacuje.  

Bártovi 

SETKÁNÍ MANŽELŮ 

Jaké jiné aktivizační činnosti mají klienti rádi? 
 Kromě zmíněného divadla funguje na hradě aktivizační dílna, kde vyrábíme spoustu 
krásných dekoračních předmětů a hraček. Klienti se také podílí na péči o okolí hradu a napří-
klad v zimě odklízejí sníh. Moc rádi jezdí také na výlety. Naposledy jsme byli na adventních 
trzích ve Vídni a na oblíbeném plese ve Svitavách.  V současné době se s klienty nejvíce zamě-
řujeme na rozvoj dovedností v péči o domácnost (vaření, praní, úklid). Snažíme se je tak při-
pravit na postupný přechod do komunitních služeb. Deset klientů se bude totiž již v září stě-
hovat do komunitní služby ve Skutči v bývalém Granu a v listopadu dalších šest do chráněné-
ho bydlení v rodinném domku ve Skutči. Pokud by se čtenáři rádi dozvěděli více o našich akti-
vitách, doporučuji navštívit naše webové stránky www.rychmburk.cz či facebookový profil. 
Na závěr bych moc rád poděkoval obyvatelům i vedení obce Předhradí za spolupráci. Díky 
Vaší podpoře připravujeme stavbu 2 domků na pozemku vedle bývalé Hájenky. Tam by se 
poslední klienti z hradu měli přestěhovat v roce 2021. Poté bude hrad sloužit občanům a ná-
vštěvníkům jako kulturní památka. 
 Mgr. Jakub Vávra, ředitel 
 Domov na hradě Rychmburk 

rozhovor připravil: Víťa Přibyl 
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 V září 2017 byla jmenována nová ekonomická rada (ER). Počet členů se zvýšil 

na pět (Václav Ročeň, Josef Cimburek, Pavel Hodan, Roman Paprštein, Jan Bárta). 

Dále se ekonomických rad aktivně účastní i pan Zbyněk Zelenka, který si vzal na sta-

rost správu fary. Dle stanov je ER pomocným a poradním orgánem faráře, který pomá-

há faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. 

 V novém složení ER jsme se dohodli, že se budeme snažit pracovat systematic-

ky, vytvoříme a budeme udržovat krátkodobý a dlouhodobý plán, jehož obsah budeme 

lépe a otevřeně komunikovat s farníky. Proto i tento článek jako taková první vlaštov-

ka :-) 

 Fungování ER jsme v loňském roce museli podřídit náročné akci výmalby koste-

la. Od nového roku dáváme dohromady přehled všech možných úkolů a požadavků, 

abychom je mohli posoudit, stanovit rozsah, časovou i finanční náročnost a nastavit 

jim správnou prioritu. Když jsme dali vše do jedné tabulky, je vidět, že je před námi 

všemi dost práce a věcí k řešení a zlepšení.  

 Dále jsme si rozdělili provoz farnosti do několika oblastí (ekonomika, majetek, 

bezpečnost,...) a postupně se snažíme jednotlivé oblasti podrobněji uchopit, seznamo-

vat se s nimi a pracovat na nich. Pro každou oblast se snažíme nalézt a určit jejího 

správce či řešitele, který bude mít nejlepší přehled a bude tak zajištěna kontinuita 

v případě změny faráře. O farnost by měli pečovat především farníci a kněz by měl mít 

čas především na duchovní správu. Spousta věcí již dávno dobře funguje, což pouze 

zachycujeme na papír. Pro některé oblasti se již podařilo najít dobrovolníky (např. Zby-

něk Zelenka jako správce fary, či Jiří Kozderka jako pravá technická ruka kostelníka 

horního kostela) a pro některé oblasti se dobrovolníci hledají (např. bezpečnostní tech-

nik pro sledování revizí a kontroly bezpečnosti, či technik pro dolní kostel). 

 Aktuálně se pracuje na finalizaci v interiéru po výmalbě kostela (sochy, nástěn-

ky, sezení, ohřev v zákristii, instalace kříže ve zpovědní místnosti, atd.). Diskutujeme 

řešení  vstupu do kostela, kde dochází k silnému odstřiku vody na venkovní dveře a 

v zimě je kamenný schod kluzký.  Dále budeme s projektantem řešit vydutou část obvo-

dové ohradní zdi u horního kostela a praskliny omítky na hlavní věži horního kostela. 

 Pokud máte chuť na čemkoli, i zde neuvedeném, spolupracovat, či máte jen něja-

ký související nápad nebo názor, sdělte jej komukoli z nás, budeme rádi! 

Jak se nám bude dařit naši farnost hmotně udržovat a rozvíjet, to záleží na nás všech 

farnících. 
Za ER napsal Jan Bárta 

FUNGOVÁNÍ A PLÁNY NOVÉ EKONOMICKÉ RADY 
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MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY A AKCE 

 Skuteč Raná Předhradí 

Čtvrtek 29. 3. 
Zelený čtvrtek  

18.00 (farní kostel) 18.00 16.30 

Pátek 30. 3. 
Velký pátek 
den přísného postu  

16.00(farní kostel) 
20.00 křížová cesta 

městem 

15.00 křížová cesta 
18.00 

18.00 

Sobota 31. 3. 
Bílá sobota   

adorace od 8.30 
20.00 (farní kostel) 

adorace od 9.00 
20.00 

adorace od 9.00 
18.00 

Neděle 1. 4. 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně  

8.00 (farní kostel) 
18.00 (dolní kostel) 

8.00 Holetín 
9.30 

9.30 

Pondělí 2. 4. 
Pondělí v oktávu  
velikonočním  

8.00 (farní kostel) 8.00 9.30 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A OBŘADŮ  

6. 4. 17.30 fara Skuteč – náboženství pro dospělé  
7. 4. 8.00 – akce Ukliďme Česko - hřiště Skuteč  

8. 4.  

farní kostel Skuteč – dětská mše sv.  
14.00 poutní mše sv. Janovičky  
spol. udělování sv. nemocných  
15.00 - loutkového představení pohádky "O líném Honzovi" v kině Raná  

13.- 15. 4. Setkání starších ministrantů v KH (v neděli setkání farností) 
15. 4. sbírka na repatriaci migrantů  
19. 4. 17.30 – Ekonom. rada Skuteč  
20. 4. 18.00 festivalový koncert ve farním kostele Skuteč  

9.30 poutní mše sv. v Předhradí  
sbírka na bohoslovce  

29. 4. Tichá sbírka a od 17.00 – fara Skuteč – možnost sv. smíření  
4. 5. 17.30 fara Skuteč – náboženství pro dospělé  
5. 5. Skuteč - farní pout na Velehrad  

22. 4.  

6. 5. farní kostel Skuteč – dětská mše sv.  
8. 5. pěší pouť f. Skuteč, Předhradí a Raná na Chlumek (14.00 mše sv.) 
11.- 13. 5. Teenagers weekend - Vesmír  
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změna programu vyhrazena :-) 

Májové budou v Předhradí ve čtvrtek a v neděli a ve Skutči vždy po večerní mši sv. 
 
V letním období je v Předhradí ve čtvrtek mše sv. v 18:00  
a na první pátek 16.00  (kvůli nábož. pro dospělé) 
ve Skutči budou v neděli večer a ve středu mše sv. v dolním kostele 
v Hluboké budou mše sv. v 18:30 
na Štěpánově 2. sobotu bude mše sv. v 18:00 
v Lažanech 4.sobotu mše sv. v 18:00 

16. 5. 18.00 poutní mše sv. - kaple sv. Jana Nep. - Předhradí  
19. 5. Raná - farní pouť do Neratova 

20. 5.  

11.00 poutní mše sv. ve Skutíčku 
11.00 poutní mše sv. ve Stříteži  
14.00 poutní mše sv. ve Žďárci  
sbírka na pastoraci  

21. 5. 8.00 farní kostel Skuteč – mše sv. pro maturanty 
25. 5. Noc kostelů – Skuteč – horní i dolní k., Předhradí, Janovičky , Raná 

26. 5. 
mše sv. Zbožnov – znovuvysvěcení kaple Nejsv.Trojice a požehnání 
pam. desky padlým z 1.sv.války 

27. 5.  
8.00 poutní mše sv. v Prosetíně 
11.00 poutní mše sv. - Brdo 
17.00 fara Skuteč – možnost sv. smíření 

1. 6. 17.30 náboženství pro dospělé  

3. 6.  
Slavnost Těla a Krve Páně – 7.30 – mše sv. a průvod z farního kostela do 
k. Božího Těla ve Skutči + adorace + Tichá sbírka 
9.30 mše sv. a průvod v Předhradí + Tichá sbírka  

10. 6. 8.00 - 1.sv.přijímání dětí ve Skutči – dětská mše sv.  
11. 6. 9.30 mše sv. ve Skutči s kněžími chrudimského vikariátu  
14. - 17. 6. možnost exercicií pro manžele v Marianu v Janských Lázních s o. Janem  
15. 6. 18.00 mše sv. v Leštince  

24. 6.  
sbírka na Charitu + v 17.00 sv. smíření na faře ve Skutči  
11.00 – poutní mše sv. v Hluboké  

29. 6. 8.00 mše sv. ve Skutči na konci šk. roku pro gymnázium  

1. 7.  
Tichá sbírka  
11.00 poutní mše sv. ve Lhotě  

22. - 28. 7. Farní tábor - Havlíčková Borová 


