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Konec dobrý, všechno dobré! 
 Tak bych začal poslední předprázdninové číslo našeho zpravo-
daje. Co je dobré? Myslím, že to, že máme u prvního svatého přijímání 
zase 15 dětí je krásné a je za co Pánu Bohu děkovat a z čeho se radovat. 
 Když jsem viděl po neúspěchu pěší pouti rodin (šly 2 rodiny a 1 
manželský pár) na Chlumek plný kostel slavnostně ustrojených pout-
níků z našich farností, byl jsem šťasten!!! A i tou maličkostí ustrojení. 
Brali jste to opravdu jako slavnost a tak to má být! 
Čekají nás farní dny a farářův den 5.7. Moc se na to těším, že se sejde-
me mimo bohoslužbu a pohovoříme si spolu navzájem.  
 Připravujeme i skvělé tábory na protilehlých koncích republiky 
– za Orlickými horami – BEDŘICHOVKA a v Horní Plané – u Lipen-
ské přehrady. Děti se mají na co těšit! 

 Můžeme zhodnotit celý školní rok. Co se povedlo, ale uvědomit si i to, že ne vše se zda-
řilo. Takový je život. Budou prázdniny, doba odpočinku, ale i hledání inspirace do další práce. 
Doba, kdy bychom měli mít i víc času na sebe a na svoji duši, na lásku k Bohu i našim nejbliž-
ším a možná i vzdáleným, na které jsme již dlouho neměli čas a které jsme neviděli ani nepa-
matujeme. Zkusme zajet i na nějaké poutní místo se pořádně pomodlit, vyzpovídat,… ať jsme 
v září opravdu světější! 
A tak! „BLÍŽ K TOBĚ BOŽE MŮJ, VŽDY K TOBĚ BLÍŽ…!“ 
 

      Žehná Vám k tomu O. František s O. Filipem 

slovo diecézního biskupa 
  

 Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane v paměti nejen jako výjimečný pastýř naší 
diecéze, ale také jako mimořádná osobnost dějin církve v Evropě. A konečně i můj osobní vzor 
na cestě ke kněžství. 
 Za jeden z nejhlubších rozměrů tohoto velkého Božího služebníka považuji skutečnost, 
že od svých 30 let, kdy byl tajně vysvěcen na biskupa, až do pokročilého věku nesl na svých 
bedrech celou tíži biskupského úřadu jako odpovědnost, kterou mu svěřil Kristus. I přesto, že 
mu bylo většinu života násilně bráněno, aby svůj úřad veřejně zastával. Na jeho odvaze a nasa-
zení nic nezměnila ani dlouhá léta vězení a internace. Tuto jeho službu pro královéhradeckou 
diecézi považuji za srovnatelnou s mučednictvím. 
 O Karlu Otčenáškovi jsem slyšel už jako dítě. Osobně jsem ho poznal během svých 
středoškolských studií, kdy působil jako správce farnosti v Trmicích, okrajové části Ústí nad 

VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA KARLA OTČENÁŠKA 

V pondělí 23. května 2011 byl Pánem z tohoto světa povolán jeho věrný služebník Mons. Karel 

Otčenášek, arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký. 
Zemřel tiše zaopatřen svátostmi ve 21.45 hodin v biskupské rezidenci v Hradci Králové, kde v 
posledním čase statečně nesl kříž stáří. 
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 16. DUBNA 

 Letos jsem měla příležitost toto setkání prožít 
trochu jinak než v minulých letech. Z Diecézního 
centra pro mládež (DCM) jsem byla požádána o 
podílení se na přípravě programu. Začínali jsme už 
25. 3. víkendem na Vesmíru. Sešlo se nás celkem 11, 
všichni to jsou úžasní a velmi kreativní lidé. Po dvou 
společných víkendech byl program  pro všechny 
úcastníky téměř připraven.  
 Inspirací nám v tomto roce bylo poselství 
Benedikta XVI. a citát Světových dnů mládeže v 
Madridu: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry” Kol 2,7. Poslední páteční 
zkouška trvala do 10 hodin večer, ale i tak jsme s 
celým přípravným týmem vstávali v 5:45. Už od rána 
vládl v hradecké filharmonii chaos. Členové VeKy, 
pořadatelé v oranžových vestách i režie (my) jsme 
dolaďovali poslední detaily tak, aby v 9 hodin mohlo 
všechno začít.  
 V 8:56 proběhla v zákulisí společná modlitba a 

v 9:00 jsme program zahájili stínohrou na téma první části citátu. Následovala obvyklá 
katecheze, svědectví a informace. Na téma druhé části citátu se pokračovalo akční hrou 
městem, na jejímž konci jsme všichni z 60 velkých cihel postavili obraz hradecké katedrály. 
Třetí částí ( “pevně se držte víry” ) byla mše svatá s otcem biskupem Kajnekem, kde bylo nejen 
mnoho mladých (asi 850), ale také spousta kněží, kteří, jak zaznělo v kázání, tímto dávají 
najevo svůj zájem o mladé lidi.  

Labem. Pan biskup se tam velmi svědomitě staral o opravu mnoha kostelů, k čemuž od státu 
nedostával téměř žádné prostředky. A především tam za ním jezdili věřící z celé republiky, 
hlavně mládež o prázdninách. I já jsem býval mezi nimi. Na osobě pana arcibiskupa Karla mě 
od prvního momentu nesmírně zaujala jeho mimořádná láska k Eucharistii, oddanost Matce 
Boží, pokora a nadšení pro šíření Božího království. Jeho kázání nebyla strojená, vyjadřoval se 
srozumitelně, v krátkých a upřímných větách, které nenechaly posluchače lhostejnými a skrze 
něž silně působil Duch Boží – asi právě pro jeho výjimečně silnou víru a pokoru. 
 Nás studenty biskup Karel inspiroval i k tomu, abychom mu pomáhali s opravami kos-
telů a kaplí. Já jsem například jezdíval s vypůjčeným nákladním autem pro písek, někdy jsem 
měl také tu čest vozit ve škodovce pana biskupa. Často jezdil slavit eucharistii do odlehlých 
kaplí, kde se v neděli shromáždilo jen několik málo věřících. To však pana biskupa neodradilo, 
do liturgie se vždy ponořil se stejnou vroucností, jako by šlo o slavnou pontifikální mši svatou. 
Pan arcibiskup Karel měl velikou úctu ke vznešenosti kněžského a apoštolského povolání. 
Věřil v mimořádnou sílu kněžského požehnání. Velmi rád všem žehnal a sám také kněžské 
požehnání často vyhledával. Pamatuji si, že jsem se později jako kněz ostýchal svému bisku-
povi žehnat, ale on na tom trval. 
 Blahoslavený Jan Pavel II. jej při své návštěvě Hradce Králové v roce 1997 veřejně na-
zval svým dlouholetým osobním přítelem. Když později Jan Pavel II. zemřel, mnozí nepochy-
bovali, že odešel přímo do Boží náruče. Stejné pocity ve mně vyvolává i odchod jeho králové-
hradeckého přítele. 
 Doprovázejme jej svou modlitbou a hlavně zůstaňme věrni jeho vzácnému duchovní-
mu odkazu, jímž se naše diecéze a vlast má právo už navždy pyšnit. 

Mons. Jan Vokál 
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Postní pokladničky 
 
Skuteč  7 726 Kč 
Raná  7 865 Kč 
Předhradí 4 238 Kč 

Sbírka na podporu rádia Proglas 
 
Skuteč  14 880 Kč 
Raná    5 400 Kč 
Předhradí     4 020 Kč 

SBÍRKY 

křty: 
 
2. 4. Daniel Sodomka ze Skutče 
24. 4. Renata Klára Trníková ze Skutče 
 Matyáš Kopiště z Čelákovic 
 Marek Duchoslav z Dolních Břežan 
22. 5. David Jiří Jandera z Pasek 
 

biřmování: 
24. 4. Renata Ludmila Trníková ze Skutče 
 

svatba: 
24. 4. Renata a Jiří Trníkovi ze Skutče 

pohřby: 
 
 

6. 4. Ladislav Harbich z Hroubovic 
28. 4. Josef Švanda z Oldřetic 
12. 5. Emilie Zachová z Leštinky 
                 - rozloučení v obřadní síni 
 
 
1. 5. Společné udílení svátosti nemocných 
           ve Skutči a na Raně 
 
22. 5. První svaté přijímání 8 dětí na Raně  

Všem malým i velkým dárcům upřímně děkujeme! 

PRAVIDELNÉ AKCE (během školního roku) 

středa modlitba za děti - 8.00 - fara ve Skutči - sudý kalendářní týden 

středa setkání malých dětí - 15.00 - fara ve Skutči - sudý kalendářní týden 

čtvrtek mše svatá pro děti - 17.00 - dolní kostel ve Skutči - lichý kalendářní týden 

pátek modlitba za děti - 19.00 - fara na Raně - lichý kalendářní týden 

neděle společenství mladší mládeže - 18.00 - fara ve Skutči 

 V minulých letech bývalo zvykem, že 
s mší svatou končí i celý program. Tento rok 
tu byla navíc možnost  Moravských pašijí v 
podání Teátru Víti Marčíka. Tato kočovná 
divadelní společnost vystupuje nejen u nás, 
ale i v zahraničí, což jistě vypovídá o jejích 
kvalitách. Měli jsme díky nim možnost 
pohlédnout na ukřižování Ježíše Krista z 
jiného úhlu a pro mě osobně byly pašije 
hlubokým zážitkem a v myšlenkách jsem se k 
nim vracela po celý pašijový týden. 

Daniela Krátká 
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KALENDÁŘ AKCÍ 

ČERVEN 

9. 6.   
Mše svatá v Domově důchodců na Předhradí (17.00) 
Adorace na Raně (20.00) 

11. 6.   
Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00) a na Štěpánově (18.00) 
Svatodušní vigilie na Raně (20.00) 

12. 6.       

Slavnost Seslání Ducha svatého 
Mše svatá v Předhradí v 11.00 !!! 
Poutní mše svatá ve Žďárci (14.00) 
Poutní mše svatá ve Stříteži (15.00) 

16. 6. Mše svatá v Hluboké (18.00) 

19. 6.     
Slavnost Nejsvětější Trojice 
Poutní mše svatá v Prosetíně (8.00) 
Poutní mše svatá na Zbožnově (11.00) 

23. 6. Poutní mše svatá v kostele Božího Těla ve Skutči (17.00) 
25. 6. Poutní mše svatá v Holetíně (18.00) 

Slavnost Těla a Krve Páně 
Mše svatá s průvodem ve Skutči (8.00), na Raně (9.30)  
a na Předhradí (10.00) 

30. 6. Mše svatá na zakončení školního roku ve Skutči (8.00) 

26. 6.     

ČERVENEC 
1. 7. Poutní mše svatá v Kutříně (18.00) 
2. 7. Mariánská sobota ve Skutči (8.00) 
3. 7. Poutní mše svatá v Hluboké (11.00) 

5. 7.       

Slavnost svatého Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 
Mše svatá v Předhradí (8.00) 
Poutní mše svatá v Mrákotíně (9.30) 
Farářův den ve Skutči - mše svatá v 10.00 

7. 7. Mše svatá v Hluboké (18.00) 
9. 7. Mše svatá na Štěpánově (18.00) 
9.-16. 7. Farní tábor na Bedřichovce (1.-5. třída) 
23. 7. Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00) 

Poutní mše svatá na Raně (9.30) 
Mše svatá v kapli svaté Anny (15.00) 
Není večerní mše svatá!!! 

31.7.-6.8. Farní tábor v Horní Plané (od 6. třídy) 

31. 7.     

30. 7. Poutní mše svatá v Oldřeticích (19.00)  

SRPEN 

4. 8. Mše svatá v Hluboké (18.00) 
6. 8. Mariánská sobota ve Skutči (8.00) 
13. 8. Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00) a na Štěpánově (18.00) 
20. 8. Farní den ve Skutči 

Sledujte aktuální týdenní farní ohlášky! 


