FARNOSTÍ SKUTEČ, RANÁ A PŘEDHRADÍ

Leden 2011

Zpravodaj

Milí farníci,
letošní kalendář si s námi trochu „zahrává“ a nechá nás čekat na postní dobu až do 9.
března. Můžeme tedy naplno prožívat dobu „karnevalu“ a snažit se dobře využívat čas, který
máme k dispozici. Někdy si uvědomujeme, že je to velké umění. Jsme to my, kdo rozhodujeme
o tom, co uděláme s časem, který nám byl dán. Kéž jsme dobří správci „času“ daného nám
Dobrým Bohem!
Do dalších dnů vám všem žehná
o. Filip
„Dobrý den,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý den,“ řekl obchodník.
Byl to obchodník se znamenitými pilulkami utišujícími žízeň. Když
člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít.
„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ. „Je to velká úspora času,“
odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“
„A co se udělá s těmito padesáti třemi minutami?“
„Co kdo chce...“
Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomaloučku ke
studánce...

18. ÚNOR 1961
Možná někteří vzpomenete na 18. únor 1961. Byla prý časně ráno, alespoň na Hradecku, pěkná mlha, kterou muselo jet auto do hradecké porodnice. Tam se narodil 37 leté mamince syn František. Snažil se vyrůstat v poddanosti svým rodičům a prospívat na duchu. Na těle
mu to moc nešlo . A bude to 50 let! To to uteklo. Pokud někteří čekáte, že se to bude nějak
slavit, tak si musíte ještě nějaký čas počkat. Ono 28.6. to bude 25 let, co byl tento František
vysvěcen na kněze a 5.7. to bude 25 let od jeho primice. A tam se to oslaví společně a najednou.
Myslím, že je potřeba spíš poděkovat rodičům, že přijali tento dar života. Poděkovat
Bohu, že ho zachoval a udržel. Poděkovat za dar povolání ke kněžství, poděkovat za všechny,
kdo pomáhali v růstu a formaci,….. poděkovat!
Chci i Vám všem poděkovat za vše dobré i zlé, čím mne nějakým způsobem formujete a
pomáháte mi růst a upevňovat se. Poděkovat za modlitby a dobrá slova,…. Nechci žádné gratulace – není k čemu gratulovat – jen Bohu a lidem kolem děkovat. Nechci žádné dary – těch
mám několik „kamiónů“. Když chcete udělat radost, napište mi na kartičku hezkou větu
k povzbuzení, něco, čím jsem Vám třeba udělal radost! To je pro mne nejlepší dárek. No, myslel jsem, že řeknu, že můžete třeba přidat na nějaké cestování třeba dvacku, padesátku. Ale
dejte to raději na malomocné! Já si na cestování našetřím, ale jim nikdo nepomůže!
Tak děkovat a radovat se až v létě 5. července na „Farářově dni“!

SKUTEČSKÉ RORÁTY
V sobotu 18. prosince ráno v 7.00 hod jsme se sešli před farou. Slavila se rorátní mše
svatá. Malé děti nesly v průvodu od fary do kostela rozsvícené lampiónky. Mši svatou celebroval Otec František, na kytaru hrála s. Blanka. Při kázání Otec František dětem vysvětloval, jak
si uchovat co nejčistší duši, aby se mohly opravdově radovat z narození Ježíše. Po rorátní mši
byli všichni pozváni na snídani na faru. Rorátní mše svatá se nám moc líbila, příště zase rádi
na ni vstaneme.
Anička, Aleš, Martinka, Honzík Markovi

ÚMYSLY ŽIVÉHO RŮŽENCE NA ROK 2011
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Prosinec
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ZA BRZKOU A DOBROU VOLBU NAŠEHO BISKUPA
ZA NEMOCNÉ A VŠECHNY KDO SE O NĚ STARAJÍ
ZA ZEMŘELÉ, ZA KTERÉ SE NIKDO NEMODLIL A NEMODLÍ
ZA RŮST PEVNÉ NADĚJE NA NAŠE VZKŘÍŠENÍ A JEHO OČEKÁVÁNÍ
ZA ROZŠÍŘENÍ MARIÁNSKÉ ÚCTY V NAŠICH RODINÁCH
ZA KNĚZE A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
ZA TO, ABYCHOM UMĚLI HOSPODAŘIT S ČASEM
A ZA NÁŠ DOBRÝ ODPOČINEK
ZA DUCHOVNÍ OBNOVU A PROBUZENÍ NAŠICH FARNOSTÍ
ZA ŽÁKY, UČITELE, VYCHOVATELE A ZA DOBRÉ ŠKOLY
ZA ROZŠÍŘENÍ MODLITBY RŮŽENCE A ZA VŠECHNY,
KDO SE HO MODLÍ
ZA MOUDROST V HODNOCENÍ VĚCÍ ČASNÝCH
A MILOST ŠŤASTNÉ SMRTI
ZA KAJÍCÍ SMÝŠLENÍ A OTEVŘENOST PRO PŘÍCHOD
BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

FARNÍ ZPRAVODAJ - LEDEN 2011

DON BOSCO

FARNÍ ZPRAVODAJ - LEDEN 2011

3

ŽIVÝ BETLÉM
Tradiční vánoční představení se konalo netradičně 26. prosince 2010 v 15 hodin ve
Skutči na náměstí. Tento rok (už vlastně minulý) se Betlém neodehrával pouze na schodech
před kostelem jako minulé roky, ale měl několik scén v různých koutech náměstí a celé představení symbolizovalo putování tří králů za narozeným Ježíškem. První dějství znázorňovalo
pastýře, které navštívil anděl a řekl jim, ať se vydají na cestu do Betléma. Dějství druhé: do
Herodova paláce za velikého úžasu všech, přijeli tři králové na koních a zde byli informováni o
místě narození krále. Poté se postupovalo směrem ke schodům kostela. Než se k nim však
došlo, ještě jsme se zastavili v Betlémě jako ve vesnici. Na schodech nás přivítali Ježíšek s Marií a Josefem a společně jsme zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. I přes nemalou zimu,
kterou se dařilo zahnat teplým čajem a svařákem, se Betlém vydařil.
Jakub Pavliš
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TŘÍKRÁLOVÁ OBĚTAVOST
Říká se: „V nouzi poznáš přítele!“ A je to pravda. Proč? Protože se tam projeví obětavost toho kterého člověka. Ale ona se pozná nejen v nouzi. V našich farnostech se pozná i kolem přípravy plesů a Tříkrálové sbírky. A já chci poděkovat opravdu všem, kteří jste se zapojili.
Ples od pořadatelské služby, domlouvání vstupenek, sálu,… až pomoci se sháněním
tomboly a donášením darů do tomboly a pak vlastní zajištění chodu plesu. Šlo to jak švýcarské
hodinky. Tak díky! A ples se vydařil! Když se tak rychle prodala tombola, když se většině lidí
nechtělo domů,…
A sbírka, to bylo něco podobného. Viděl jsem to letos jen na dvou místech, ale byla to
paráda.
A nepřehlédněme, jak nás tyto úkoly, kterých se s obdivuhodnou chutí a velikým nasazením
ujímáme, sjednocují a posouvají dál! Přibíráme další a další lidi, na sbírku se zapojí i
„nekosteloví“ lidé a je to tak fajn. Jen houšť a větší kapky! ☺ ( Nebudeme dělat i Velikonoční
ples???? ☺ :D ☺)
F.Hofman

6

FARNÍ ZPRAVODAJ - LEDEN 2011

ZMĚNY
S novým rokem bych chtěl napsat několik věcí, co bych rád zavedl.
První věc, co mi leží na srdci je zpovídání. Zpovídal jsem před Vánoci v jedné nedaleké farnosti a tam byl průměr na dobu od poslední zpovědi takových 5 týdnů!!! ☺ Ideál! U nás jak
kde, ale Skuteč je na tom nejhůř – před Vánoci průměr tak 5 měsíců . Raná, Předhradí tak 4.
S tím by se mělo něco dělat. Snad jste si všimli, že se snažím, abych před každou mší
svatou byl v kostele dřív a byla možnost se vyzpovídat. Dále dávám možnost se domluvit a
pozvat na zpovědní čaj s topinkou. Vy mi dáte čaj, topinku ☺ (není podmínkou), já Vám posloužím svátostí smíření – celé rodině! Máte to doma v klidu, v teple,… a nebo můžete přijet a
já Vám udělám čaj, dám sušenku a můžeme zpovídat na faře! Ale byl bych rád, kdyby každý
věřící stihl aspoň 7x do roka svatou zpověď.
Druhá se týká svátků. V Církvi je 10 zasvěcených svátků. Jsou to: Slavnost Narození
Páně (25.12.), Zjevení Páně (6.1.) Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 40 dní po Velikonocích),
Těla a Krve Páně (čtvrtek po Nejsv. Trojici), Neposkvrněné početí Panny Marie (8.12.), Matky Boží Panny Marie (1.1.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), sv. Josefa (19.3.), sv. Petra a
Pavla (29.6.) a Všech svatých (1.11.). Z toho u nás jsou tyto svátky kromě 25.12. a 1.1. nově
nazvány doporučené svátky a k nim patří ještě 5.7. sv. Cyrila a Metoděje a 28.9. sv. Václava.
Já bych ještě podtrhl dvě slavnosti: Zvěstování Páně (25.3.) Narození Jana Křtitele (24.6.)
Minimálně v ty doporučené bychom se měli všemožně snažit zúčastnit mše svaté. Jsou to takové neděle navíc. Proto jsem už občas v tento den a na sv. Štěpána a pondělí velikonoční poslal vybírat. Samozřejmě není Vaší povinností do sbírky přispět, ale chci dát tuto možnost. Je
to pro farnost, pro dům Boží, aby byl co nejhezčí, v co nejlepším stavu.
No, ono vůbec účast lidí pod 60 let ve všední den na mši svaté je taková minimální. Já
vím, že je to problém. Děti by s tím zase takový problém mít nemusely ! Ale byl bych rád,
kdyby každý věřící stihl aspoň 7x do měsíce mši svatou.
Modlitba – další věc! Adorace a další společné modlitby. Byl bych rád, kdybychom na
to našli čas a domluvilo se, kdy by se dalo ještě modlit. Adorace běží, chodíte! Chodíte, ale
málo! Vím, je zima,…. Ale zkuste pamatovat! Je to něco jedinečného a úžasného moci být půl
hodiny s Ježíšem! Jen tak, být spolu! ☺
Chci Vás tím jen trochu povzbudit, ukázat skryté možnosti, jak víc MILOVAT BOHA!
(F.H.)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka ve Skutči
91 437 Kč
Tříkrálová sbírka na Předhradí
11 175 Kč

Tříkrálová sbírka ve farnosti Raná
Kladno
Vojtěchov
Raná
Oﬂenda
Mrákotín
Oldřetice
Pokřikov
Celkem

6 651 Kč
10 820 Kč
7 667 Kč
1 250 Kč
8 379 Kč
8 790 Kč
4 181 Kč
47 838 Kč

Všem štědrým dárcům děkujeme!
FARNÍ ZPRAVODAJ - LEDEN 2011
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TŘÍKRÁLOVÝ PLES
Zima už je zase tady, a tak se přiblížil i čas zimních sportů a radovánek, mezi něž samozřejmě patří i plesání.
Počátkem měsíce ledna se jako každoročně konal v kulturním domě ve Skutči Tříkrálový ples. K poslechu hrála hudební skupina MIX, náladu doplňovala velmi bohatá tombola,
proběhlo hezké předtančení. Pro zpestření plesu zahráli místní farníci vtipnou scénku ohledně
zpovědního automatu. Ples probíhal ve velmi příjemné atmosféře, ve které jsme trávili příjemný večer se svými blízkými.
Papršteinovi
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PERLIČKY Z PLESU
Perličky z přípravy:
-Dejte mi jeden lístek, já si to zkusím, ať pak můžu říkat, že jsem taky motala.:-)
pracovitá??? farnice

-U nás motala i nečekaná návštěva, zapojili se všichni. V tomto čase už radši za rok nikdo neM. a V. Spilkovi
přijde.
-Na otázku při rovnání tomboly: ,,Tak jak se máte?“, jsem čekala odpověď něco ve smyslu
dobře nebo jde to. Dotyčný mi však odpověděl: ,,Výborně“ a tím mě úplně odzbrojil. Od teď
R. Spilková
volím opravdu to správné slovo.
Perličky z plesu:
-Jdeme si zatancovat……..už se asi nikam nevejdeme.
B. a J. Kozderkovi
-Je to náhoda? Co jsme do tomboly věnovali, to jsme vyhráli. A tak u nás platí: Co chceš vyhrát,
vlož do tomboly.
M. a V. Spilkovi
-Vyhráli jsme boty, byly bohužel malé, tak jsme je vyměnili za dva výborné salámy.
B .a J. Kozderkovi

-,,Mami, v kolik jste přišli z plesu?“ Já: ,,O půl páté“. ,,To vědět, mohli jsme být dýl vzhůru.“☺
R. Spilková

-Moc pěkný ples, kdyby nepřestali hrát, tančili bychom až do rána.
B. a J. Kozderkovi
-Osazenstvo stolu č.1 by chtělo reagovat na připomínku nejmenovaných farníků z Rané:
Doležalovi, sedělo se nám opravdu dobře, konečně na nás netáhlo. :-) (Pozn. My jsme jim
jejich oblíbený stůl nevědomky vyfoukli.:-))
To je jenom něco z našich zážitků, věříme, že byste také měli čím přispět.
Kdo neprožil, neuvěří.

FARNÍ ZPRAVODAJ - LEDEN 2011
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SVÁTEK SVATÉ RODINY, OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A
KŘEST MALÉHO, DNES JIŽ KŘESŤANA, RADIMA TELAŘÍKA ☺
Jako každý rok, také letos jsme si na
druhý svátek vánoční měli připomínat sv.
Štěpána. Letos připadl tento svátek na neděli a byl tak „zastíněn“ svátkem Svaté rodiny.
Účast věřících byla hojná, neboť manželé
všech věků měli možnost oprášit a znovu
vyslovit, tedy lépe řečeno obnovit své manželské sliby. K té vší slávě připadala ještě
jedna velmi důležitá událost, a to, že manželé Telaříkovi z Vojtěchova přinesli mezi nás
svého syna Radima, aby byl právě dnešní
den pokřtěn. Může se zdát, že toho bylo na
jeden den, na jednu neděli a pro jednoho
malého človíčka v peřině trochu moc, ale
sami si přečtěte, jak to malý Radim zvládl.
Dobrý den, jmenuji se Radim Telařík
a jistě mě už dobře znáte z neděle, kdy jsem
byl pokřtěn. Vím, dával jsem o sobě náležitě
vědět, ale chápejte, na svět jsem se dostal
teprve před krátkou dobou a zrovna do takové zimy. Vy už jste na to zvyklí, ale já ještě
ne. Ještě k tomu všemu ti strejdové, už mě
prostě nebavilo, že mě pořád fotí a natáčí,
tak jsem pro ně musel udělat i nějaký ten rozmrzelý výraz a zabrečet, aby i zvukový záznam
z mého křtu byl dokonalý. Ale abych začal od začátku.
Naši mě přinesli do kostela, kde jsem ještě nikdy nebyl, prý je to kostel sv. Jakuba, stejně jako já. Možná se divíte, protože jsem říkal, že jsem Radim, ano, ale byl jsem pokřtěn jako
Radim Jakub. Všude kolem plno lidí, ještě nejsem na takový zájem lidí zvyklí, že by všichni
přišli kvůli mně? Ale ze slov toho pána, který k nám chodil a říkal mi „pohánku“ místo Radime, zjišťuji, že lidé nepřišli jen kvůli mně, ale hlavně kvůli mně. Sešli jsme se zde také proto,
abychom oslavili svátek Svaté rodiny a manželé obnovili své manželské sliby.
Radim Jakub, zaznělo kostelem mé jméno. Ty jo, to jsem já, všichni teď vědí, jak se
jmenuji, to je príma. Čas tak letí, pořád mě někdo někam nese, něco mi říká, sundávají mi čepičku, jé, vždyť je mi zima. No a co bylo fakt nejhorší, ta voda, ten pán, který jak již jsem zmínil, mi říká „pohánku“, mi prostě lil na hlavičku vodu a říkal něco v tom smyslu, že mě křtí ve
jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Ty jo, to je síla, co to pro mě znamená? Doufám, že se to
dříve nebo později dozvím. Mamka s taťkou se mě pořád snažili uklidňovat, abych prý už nebrečel, ale já ne. Rozhodl jsem se, že když už jsem tu, ať to každý ví. Udělal jsem jenom jednou
výjimku a nebrečel, to když mě ten pán, už mi neříká „pohánku“, ale „křesťane“, vzal do náručí a uprostřed těch lidí se modlil takovou modlitbu, prý je to modlitba, kterou nás naučil Pán.
Já ji teda ještě neumím, ale věřím, že vše doženu a všemu se naučím.
Já malý křesťan Radim Jakub Telařík :-)
10
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RODINA

JAKO PŘÍJEMCE I ČINITEL NOVÉ EVANGELIZACE
„Budoucí evangelizace velmi závisí na domácí církvi“ (řeč
Jana Pavla II. na Třetím generálním setkání latinskoamerických
biskupů, 1979). Navíc je rodina srdcem nové evangelizace (řeč
Jana Pavla II. k africkým biskupům, kteří mají na starost službu
rodinám, 1992). Historie církve to od počátku potvrzovala. Typickým příkladem je sv. Augustin, který se z Boží milosti obrátil po
mnoha slzách své matky sv. Moniky. Rodina plní „poslání kázat
evangelium zvláště skrze výchovu dětí“ (EV 92).
Evangelizační poslání rodiny je zakořeněno ve křtu a bere
na sebe novou formu díky milosti vyplývající ze svátosti manžel-

ství.

Evangelizační poslání křesťanské rodiny je nutné zvláště tam, kde se protináboženská
legislativa snaží zabránit vzdělání ve víře nebo kde vzrůstá neochota věřit či kde zesvětštění
dosáhlo takového stupně, že je prakticky nemožné žít skutečně náboženský život. To se děje
především v komunistických a postkomunistických zemích a v tzv. zemích prvního světa. Domácí církev je tam jediným místem, kde děti a mládež mohou získat katechezi v nejzákladnějších pravdách.
Rodina má speciﬁcký způsob evangelizace, který nespočívá ve velkých kázáních či teoretických přednáškách, ale děje se skrze každodenní lásku, prostotu, konkrétní věci a svědectví každého dne. Takto se předávají nejdůležitější hodnoty evangelia. Tímto způsobem se víra
šíří – nepozorovatelně, zato skutečně, což z rodiny činí prvotní a nejlepší semeniště povolání
ke kněžství, zasvěcenému životu a celibátu ve světě.
Služba křesťanských rodičů, kterou konají jménem evangelia, je ve své podstatě službou církve. To znamená, že je zakořeněna v poslání církve a vychází z něho a je také zaměřena
na budování těla Kristova. Služba rodiny a její evangelizační role se musí tudíž odehrávat ve
společenství diecéze a farnosti a citlivě ladit se službou evangelizace a katechizace v církvi.
Tento eklesiální charakter evangelizačního poslání křesťanské rodiny znamená plně
misijní a katolický rozměr, a to v souladu s Kristovým univerzálním příkazem: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15). Proto je možné nalézt i rodiče, kteří
cítí naléhavou potřebu nést Kristovo evangelium „až na sám kraj světa“, tak jak se to dělo v
prvotních komunitách křesťanů. V každém případě však je potřeba nést misijní poslání do
okolí rodiny a hlásat evangelium nevěřícím či vzdáleným příbuzným či rodinám, které nežijí v
manželské soudržnosti.
Křesťanská rodina se stává misijním společenstvím, když přijímá evangelium a zraje ve
víře. „Rodina, podobně jako církev, má být prostorem, kde je evangelium předáváno a kde se
šíří. V rodině, která si je vědoma svého poslání, každý její člen evangelizuje a je evangelizován.
Nejenom rodiče předávají evangelium svým dětem, ale mohou od nich také přijmout hluboce
žité evangelium... Taková rodina evangelizuje ostatní rodiny i své okolí.“.

www.rodiny.cz

Křty
26. 12. Radim Telařík z Vojtěchova
Matyáš Netolický z Mladé Boleslavi
23. 1. Jakub Bárta ze Skutče
26. 1. Dominik Marek Pešta ze Skutče
Tomáš Dezider Pešta ze Skutče
Svatba

Pohřby
8. 12. Irena Vášková z Hluboké
16. 12. Petr Kusý z Oldřetic
20. 12. Blažena Cimburková ze Skutče
15. 1. Zdeňka Slezáková ze Skutče
19. 1. Jiří Vítek z Chrudimi
21. 1. Marta Netolická z Prosetína

30. 12. Ludmila Truhlářová
a Jan Merkuda ve Skutči
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KALENDÁŘ AKCÍ
ÚNOR
2. 2.
3. 2.
4. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Mše svatá v Předhradí (16.30), ve Skutči (17.00) a na Raně (18.00)
Mše sv. v Hluboké (18.00)
První pátek v měsíci
Mše svatá ve Skutči (17.00) a na Raně (18.00)

5.2.

Mariánská sobota ve Skutči (8.00)

9. 2.

Mše sv. v Předhradí (16.30) + adorace

10. 2.

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

12. 2.

Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00) a na Štěpánově (18.00)

16. 2.

Adorace ve Skutči (19.00)

17. 2.

Mše sv. v Hluboké (18.00)

20. 2.

"Farní kafe" na faře ve Skutči
Mše svatá v Předhradí v 11.00 !!!

23. 2.

Studentská mše svatá na gymnáziu (7.15)

24. 2.

Mše svatá v Domově důchodců na Předhradí (17.00)

27. 2.

Dětská mše svatá na Raně (9.30)
BŘEZEN

2. 3.

Adorace ve Skutči (19.00)

3. 3.

Zpovídání (15.00) a mše svatá v Hluboké (16.30)

4. 3.

První pátek v měsíci
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (18.30)

4.-6. 3.

Duchovní obnova pro muže v Rokoli

5. 3.

Mariánská sobota ve Skutči (8.00)

6. 3.

Mše svatá v Předhradí v 11.00 !!!

6.-9. 3.

Prázdninový pobyt pro děti od 4. do 6. třídy v Jeníkově

9.-12. 3.

Prázdninový pobyt pro děti od 7. třídy v Jeníkově

25.-27. 3.

Duchovní obnova pro ženy v Rokoli
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