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Vážení a milí bratři a sestry!  
 Chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v tento předjarní čas na prahu postní doby. Dostává 
se Vám do rukou poněkud tenčí vydání našeho zpravodaje. Je to způsobenu tím, že po Váno-
cích a Tříkrálových aktivitách bylo teď poměrně poklidné období s běžným chodem bohoslu-
žeb, pobožností a setkáni. To, že se nestalo nic mimořádného, neznamená, že se nestalo nic 
mimořádného! Ne není to nesmysl! Pokud jsme velice hluboce prožili jednu mši svatou, svá-
tost smíření, … pak je to něco mimořádného! Ale mohla to být ta běžná mše v úterý nebo 
v pátek! Pokud jsme zase šli na setkání manželů a opravdu jsme tam byli něčím osloveni, co 
nám zůstane na celý život, pak se na tom řádném stalo něco mimořádného. Pokud jsme jen 
pravidelně konali své skutky zbožnosti, pak je to krásné a dobré, i když o tom nejde napsat 
článek do farního zpravodaje. 
 A tak pročtěme to málo, co se Vám dnes předkládá! Ať nás to povzbudí k plodnému 
prožití postní doby! 
        Otec František s otcem Filipem  

VÝZVA K MODLITBĚ 

 Církev, moudrá učitelka, nám nabízí v shonu každého dne čas ke ztišení a rozjímaní 
nad smyslem života a utrpením – postní dobu. S vděčností se dívám na tento čas, protože vní-
mám jak dnešní svět se svým hlukem a honbou za penězi a požitkem ubíjí sám sebe a také nás, 
křesťany, kteří v něm žijeme.  
 Lékem na naše problémy a problémy světa je modlitba. Nikdy jí není dost, protože 
právě ona očišťuje srdce, svědomí, uzdravuje vztahy – k Bohu, k sobě a k ostatním lidem. Kaž-
dý se modli jinak, každý se najde v jiné formě pobožnosti. Je jisté, že neexistuje modlitba nevy-
slyšená. Modlitba vždycky přináší ovoce, i když je možná nevnímáme.  
 Proto nabízíme novou (pro většinu) formu modlitby: Prosebníky sv. Rafaela. Tento 
sešitek s modlitbami vznikl právě jako odpověď na naši dobu. „Prosebníci“, to je spojení mod-
litby žalmů, zpěvů, textů z Bible a vzývaní svatých.  
 Ze své a nejen své zkušenosti vím, jak velikou moc má společná modlitba. Proto pro-
sím: přijďme a modleme se společně, zkusme to aspoň v postní době! Nevěřím, že je ve farnos-
ti jediná rodina, ve které není důvod k vroucí modlitbě v blízkém nebo širším příbuzenstvu. 
Přijďme, vyprošujme uzdravení duše, těla, vztahů a prosme o pokoj, radost, požehnání pro 
sebe naše blízké a také pro naše město, okolí a celý svět! 
 Velmi ráda se budu s Vámi modlit! Přiznám se, že se mi po společné modlitbě Proseb-
níků už stýská. Ta modlitba má opravdu v sobě moc! 
 

Zvu Vás vždycky po mši svaté: 
ve Skutči: 22. 3., 5. 4., 
na Rané: 23. 3., 6. 4., 
v Předhradí: 16. 3., 30. 3., 13. 4. 

s. Blanka 



 Z článku v AC HK vybírám: „K plodnému prožití postní doby je nabízena letos poprvé 

v královéhradecké diecézi i forma známá z tradice církve - postní almužna. Odpradávna ji 

církev zná jako projev mezilidské solidarity i jako nástroj duchovního růstu člověka. Nabízí 

možnost něčeho se zřeknout ve prospěch druhého. Svatý Petr Chryzolog napsal: "Kdo se 

modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, 

ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí. " 
 Můžeme si v postní době některé věci dobrovolně odříci a takto ušetřené prostředky 

použít jako postní almužnu. Od Popeleční středy každý postní den můžeme v modlitbě zhod-

notit naše postní snažení a ušetřené prostředky použít jako postní almužnu. 

 Ponecháváme na svobodném a zodpovědném rozhodnutí farnosti, k jakému úče-

lu se použijí takto získané prostředky. Je třeba se na účelu použití dohodnout předem a na 

začátku postní doby jej oznámit ve farnosti.  

 Prostřednictvím charity jsou k tomu farnostem nabízeny skládací papírové krabičky, 

které mohou vhodně posloužit v rodinách jako postní pokladničky". Na druhou neděli veli-

konoční (1. května) budou schránky doneseny do kostela a prostředky následně použity na 

stanovený účel.  

Josef Kajnek biskup - administrátor diecéze“  

 O využití nasbíraných peněz budeme jednat na pastoračních radách, které budou sice 

až v postě, ale hned na začátku, tak se vše včas dovíte! 

 

 K hlubšímu prožívání postní doby by mohly posloužit i Prosebníci sv. Rafaela, které 

máte k dispozici v kostelech. Je to jedna z mnoha možných forem společné i soukromé mod-

litby. Více o tom v článku sr. Blanky. 

 

 Letošní postní dobu bych rád celou nějakým způsobem věnoval jako jistou oběť za 

hřích. Jako Juda Makabejský uspořádal sbírku a dal konat oběť za hřích (srv.  Mak 12,43-46) 

tak i my bychom mohli své modlitby, pobožnosti křížových cest, sebezápory obětovat za 

naše předky, za jejich spásu, za odčinění toho, co třeba spáchali zlého, a za všechny lidi, 

kteří zde žili a zde zemřeli a jsou zde pohřbeni. Aby Bůh vše zlé odpustil, odstranil a zahla-

dil svojí láskou. Aby nám už nic nebránilo v našem rozvoji. Postavme každý z nás jakýsi 

duchovní „smírčí kříž“ na usmíření všeho zla, které zde možná zůstává i z dávné minulosti 

a my o něm ani nevíme. Ale Bůh ano! A ti, kdo je způsobili a nebo vytrpěli také! Dejme 

Bohu k dispozici svoji postní oběť na usmíření! Spojme se se sv. Pavlem a dle listu Ko-

loským  1:24   „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristo-
vých, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.“ Radujme se, že můžeme něco 
obětovat pro církev trpící = duše v očistci.    

F.H. 
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Křty: 

 
 

30. 1. Karolína Marie Trpkošová z Prosetína 
 
 
 
 
 

Pohřby: 
 

4. 2. František Ducheček ze Žďárce 
5. 2. František Mikan z Leštinky 
              – rozloučení v obřadní síni 
12. 2. Anastázie Šteinerová z Předhradí 
18. 2. Václav Dastych ze Stříteže  
              – rozloučení v obřadní síni 
24. 2. Darmar Staňokvá ze Skutče 
25. 2. František Hloušek z Damníkova 
25. 2. Zdeňka Šplíchalová z Miřetína 

PŘIHLÁŠKY - MLÁDEŽ 

Rád bych vyzval všechny mladé, aby se opravdu důkladně zamysleli nad třemi věcmi! 
 
Přihláška k postu - Postní doba se týká všech, i mladých. Čili co si ten který z Vás odřekne 
v postní době, co udělá navíc dobrého. Je tolik možností!!!!! Dřív byly například výslovně za-
kázány zábavy (taneční). Dnes zákaz není, ale ….. Je to opravdu na každém z vás, co přinesete 
na Velký pátek Ježíši ke kříži, abyste ukázali, že jste dokázali i vy za své hříchy a za hříchy ka-
marádů a kamarádek něco obětovat. Abychom se nemuseli stydět a zpívat: „Mám prázdné 
ruce, Pane…“ 
Přihláška na setkání v Madridu – Termín podání přihlášek se 
blíží! Já budu propagovat, aby postní almužna šla jako příspě-
vek pro vás mladé na toto setkání mládeže z celého světa. Je to 
jedinečná a neopakovatelná příležitost, veliké povzbuzení ve 
víře! Samozřejmě účast na něm není ke spáse nevyhnutelně 
potřeba, ale může k ní velice pomoct. Myslím, že dobrý Bůh už 
teď chystá mnoho milostí, které chce dát právě a jedině tam. 
Není hloupé zůstat doma??? 
Přihlášky do semináře – popřípadě do noviciátu někde 
k řeholnicím. Vím, že nad tím asi mávnete rukou! Prosím čtěte, i když zrovna letos nekončíte 
střední školu. Polož si třeba otázku: Kdo by měl do kláštera jiný než já???? Do semináře???? 
Není to o tom, kdo je nejlepší – naopak (Bůh volá ty slabé, neurozené,…). Nezáleží na tom, 
jaký jsem, ale na tom, jaký je Bůh. A on je všemohoucí a může z každého udělat svatého kněze 
nebo řeholnici. Z každého, koho od věčnosti vyvolil, a teď jej možná volá. (Žalmy  95:8: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse,“) Teď 
vrcholí doba podávání přihlášek, proto o tom píšu! Je nejvyšší čas, aby naše dobré farnosti 
daly povolání! 
 
PŘIHLÁŠKY SENIOŘI (30 + ) ☺ :  k modlitbám za děti, mládež a řeholní a kněžská povolá-

ní. Adresujte prosím přímo do nebe! ☺  
 
Všem přeji a vyprošuji požehnanou postní dobu! Více v kázáních a křížových cestách viz oh-
lášky. 

+ F.H. 
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KALENDÁŘ AKCÍ 

BŘEZEN 

9. 3.     
Popeleční středa - den přísného postu - začíná doba postní 

Mše svatá s udílením popelce ve Skutči (18.00), na Raně (18.00) a v Předhradí 
(16.30) 

10. 3.   
Mše svatá v Domově důchodců na Předhradí (17.00) 
Adorace na Raně (20.00) 

12. 3. Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00) a na Štěpánově (18.00) 
13. 3. Mše svatá v Holetíně (8.00) 

16. 3.   
Setkání pastorační rady na Raně (18.45) 
Adorace ve Skutči (19.00) 

17. 3.   
Mše sv. v Hluboké (16.30) 
Setkání pastorační rady ve Skutči (18.00) 

19. 3. Slavnost sv. Josefa - mše sv. ve Skutči (8.00) 
23. 3. Mše sv. v Předhradí (16.30) + adorace 

25. 3.     
Slavnost Zvěstování Páně 
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (16.30) 
Vikariátní "Večer mladých" v Nasavrkách 

25.-27. 3. Duchovní obnova pro ženy v Rokoli 

27. 3.  
Mše svatá v Předhradí v 11.00 !!! 
Dětská mše sv. na Raně 

30. 3. Studentská mše svatá na gymnáziu (7.15) 

DUBEN 

1. 4.   
První pátek v měsíci 
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (18.30) 

2. 4. Mariánská sobota ve Skutči (8.00) 
3. 4. 4. neděle postní - „Misijní koláč“ 
6. 4. Adorace ve Skutči (20.00) 
7. 4. Mše sv. v Hluboké (18.00) 
9. 4. Duchovní obnova farnosti - na gymnáziu (od 9.00) 
10. 4. Mše svatá v Holetíně (8.00) 
16. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

Charitní sbírka ošacení 
 

 se uskuteční v garáži Penzionu ve Skutči  
 

ve čtvrtek 31. 3., 7. 4. a 14. 4.  
 

od 14.00 do 16.30. 


