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Zpravodaj

Milí farníci,
začíná Svatý týden – týden, kdy budeme prožívat ty nejvýznamnější
události dějin spásy. Na rozdíl od Vánoc, lidé „mimo církev“ málo rozumí obsahu křesťanských Velikonoc. Děti a mládež mají sice dva dny
prázdniny, ale většina z vás musí chodit do práce a večer se od vás očekává, že si uděláte čas na bohoslužbu, která je delší než obvykle. Kdo se
bude účastnit všech bohoslužeb od Květné neděle do velikonočního
pondělí, přijde na bohoslužbu šestkrát nebo sedmkrát. Není jednoduché vše soustředěně prožívat, když musíme zajistit chod domácnosti a
připravit se v rodinách na pěkné a klidné prožití celých svátků.
Přesto vás chci povzbudit, abyste se pokusili – přes vše, co budete dělat a co vás bude zaměstnávat – vstoupit s pokorou a otevřeným
srdcem do událostí jednotlivých dnů, prožívat je jako živé a přítomné skutečnosti, které si nejen připomínáme, ale které můžeme – spolu s Kristem a dalšími postavami pašijového příběhu a událostí po Kristově vzkříšení – znovuprožívat a přijmout Boží dary jako ti, kdo byli tehdy
„při tom“.
Ze srdce vám všem přeji, abyste Vzkříšeného Krista potkali jako průvodce na vaší životní cestě a pozvali ho jako dva učedníci: „Pane, zůstaň s námi!“
K tomu vám a vašim rodinám rád žehnám
otec Filip

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Zelený čtvrtek – mše sv.
adorace v Getsemanech
Velký pátek – obřady
křížová cesta městem
Bílá sobota
bdění u Božího hrobu
Vigilie
Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí

SKUTEČ
18.00
do 21.00
18.00
20.30

RANÁ
18.00
do 20.00

PŘEDHRADÍ
16.30
do 18.30

18.00

16.30

9.00 – ranní chvály
10.00 – 15.00

9.00 – ranní chvály
10.00 – 15.00
21.00

11.00 – 16.00
21.00

9.30

9.30

8.00

9.30

4.30
18.00
8.00

Bílá sobota je dnem velikého posvátného ticha, protože si připomínáme, že Ježíšovo
mrtvé tělo bylo položeno do hrobu. Ve farnosti Skuteč a Raná vás zveme ke společné modlitbě v 9.00 – budeme se modlit ve spojení s církví modlitbu ranních chval z breviáře. Po této
společné modlitbě budou kostely otevřeny pro soukromou modlitbu.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY
Duchovní obnova pro ženy se konala v měsíci
březnu, v období postní doby. V pátek, po mši svaté,
jsme společně s naším duchovním otcem Františkem vyjeli do poutního místa Rokole ležícího nedaleko Bohdašína na severozápadním okraji Orlických
hor.
Schönstattská kaplička byla ústředním místem slavení mší svatých, také našich modliteb,
přímluv, proseb a zpěvu, kterým jsme společně oslavovali Boha.
Také chvíle strávené s otcem Františkem nás zcela jistě obohatily. Společné čtení z
Bible, možnost vyslovit svůj názor, vyslechnout druhé, přednášky, to vše bylo pro nás přínosem. V době odpočinku jsme měly možnost zpovědi či rozhovoru s naším duchovním otcem.
V klášteře v Rokoli jsem si zakoupila útlou knížku a přečetla si pár zajímavých vět.
Chci se s vámi o ně podělit. Existují dva druhy lidí: " zlatokopové" a "hovniválové".
Zlatokopy jsme, když hledáme v druhých to vzácné a cenné co v nich je. Hovnivál se v nás ozývá tehdy, když hledáme a vidíme v druhých především to negativní a rádi se zaobíráme tragickými zážitky z minulosti.
POKUSME SE BÝT ZLATOKOPY!
Marta Netolická

PODPORA RÁDIA PROGLAS
O rádiu Proglas jistě všichni víte, vysílá již 15 let. Je to
rozhlasová stanice rodinného typu, založená na tradičních
křesťanských hodnotách, šířící poselství evangelia a křesťanskou kulturu. Proglas vysílá bez reklam a je nezávislý na vlivných politických a ekonomických subjektech. Prostředky potřebné pro svoji činnost Proglas získává od svých posluchačů a
bezpodmínečných dárců.
Pastorační rada ve Skutči se shodla na uspořádání sbírky na podporu rádia Proglas. Chceme podpořit vysílání Proglasu a dát všem příležitost, jak jednoduše ﬁnančně přispět. Pokud bude o tuto formu zájem, lze
jistě uvažovat o pravidelné roční sbírce. Žádné celoplošné sbírky na Proglas nejsou organizovány a je skutečně na každém, zda chce přispět. Kdo by rád ještě přispěl i mimo nedělní sbírku, může tak učinit přes naše duchovní otce do konce dubna.
KAmarádi PRoglasu (ve Skutči paní Hromádková) pomáhají s kontaktem se členy Klubu přátel Rádia Proglas a ostatními posluchači.
Pokud Proglas neposloucháte, podívejte se do programové nabídky (časopis Vlnění
nebo na internetu) a zkuste sobě nebo vašim dětem vybrat nějaký pořad třeba místo televize.
Rozhlas má své kouzlo!
Jan Bárta s podporou paní Pospíšilové a Hromádkové
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VOLBY NOVÝCH RAD FARNOSTÍ
Do pastorační rady navrhuje Předhradí 5 lidí, Raná 6 lidí, Skuteč 7 lidí. Volit se budou
2, 3, 3 lidé a 2, 2 a 3 bude jmenovat kněz – podle stanov. Pastorační rada zvolí 1 zástupce do
ekonomické rady. Ta bude v každé farnosti mít 3 členy. Ti by společně s knězem měli stanovit
pravidla pro hospodaření s penězi a majetkem farnosti.
Návrhy se spočítají. Pak se zeptám navržených lidí, zda přijmou volbu a pokud ano, tak
se z nich udělá kandidátka a potom budete volit stanovený počet členů zakřížkováním.
Co by měl asi mít člen pastorační rady:
Věk 25 – 70 let (nejlépe 25 – 55)
Ideálně e-mailovou adresu
Žít svátostným životem – zpověď 7x do roka, svaté přijímání
Účastnit se alespoň 2x do měsíce mše svaté mimo neděli (ideálně)
Mít přehled o dění ve farnosti, ale i obci – městě
Mít dobré vztahy s většinou farníků
Být aktivní, umět mluvit s lidmi, dokázat naslouchat, ale i poslechnout
Mít zhruba 2 hodiny týdně čas na PRÁCI PRO FARNOST
Být aktivní, nebát se zeptat, sdělit názory a pak umět zařizovat svěřené úkoly a
pro ně a na jejich uskutečnění umět získat další lidi
Chuť společně s knězem budovat místní církev s maximálním nasazením
Ekonomická rada navíc:
Alespoň orientační znalosti v ekonomii a ekonomice
Práce na PC – vyplňování formulářů, žádostí,….
Možnost hledání a získávání sponzorů
Pomoc při shánění a výběru ﬁrem na opravy a investice
Schopnost komunikace s úřady
Chci Vás tímto poprosit, abyste spolu hovořili o tom, koho si do rad navrhnete, koho
mi doporučíte do ekonomické rady. Aby rady byly složeny z lidí, kteří opravdu budou společně
pracovat pro růst náboženského života farnosti, „ekonomové“ pomohou s organizací oprav a
dalšího „týlového“ zabezpečení, zajištění tábořišť, plesů,…. Nepočítá se, že by členové rad vše
dělali sami, ale oni pak z titulu funkce mohou pověřit další lidi, aby měli dílčí věci na starost.
(Vyvěšení ohlášek, topení v kostele, květina u sochy P. Marie,….)
Návrhy by se sbíraly ve 2. – 3. velikonočním týdnu.
P. František Hofman, děkan

CONTRA VEGANOS
Moji přátelé z Ch. nezvou nikoho na návštěvu. Jejich byt se totiž podobá komoře, ba i
tržišti: pytle a pytlíky s obilím, prosem, pohankou, jáhly a kdoví s čím ještě. Oni jsou přísní
vegetariáni, tedy vegani. Své potraviny nekupují v obchodech, ale od bio-pěstitelů. Pro chléb
jezdí 30 kilometrů daleko, aby byl „košer“. Odsuzují jakékoli zabíjení zvířat, proto nejedí maso. Varují se i mléka, cukru, vajec, másla, tuků. Jenže – co je dnes na naší planetě nezávadné? I
horský vzduch v Krkonoších je napaden exhalacemi. – Ti dobří lidé vstávají časně ráno, aby si
mohli připravit nezávadnou snídani.
pokračování na další straně...
FARNÍ ZPRAVODAJ - VELIKONOCE 2011
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FARNÍ POUŤ RODIN
Letos se uskuteční poslední květnovou neděli, tj. 29. května.
Z jednotlivých farností bude možné jít společně pěšky – ze Skutče v 9.30,
z Rany v 9.00 a z Předhradí v 10.30 – nebo jet autobusem, který pojede
tuto trasou:
12.15 Kladno, Raná, Vojtěchov, Mrákotín, Prosetín
12.30 Oldřetice, Radčice, Žďárec (ČD)
12.45 Skuteč, Předhradí, Štěpánov
Sraz všech poutníků bude ve 13.00 u Paletinské kaple, odkud půjdeme společně do
kostela na Chlumek a cestou se budeme modlit růženec.
Mše svatá na Chlumku bude ve 14.00.
… pokračování z předchozí strany:
Nechodí na návštěvy; museli by odmítat „nevhodnou“ stravu. Zakoušejí denně mnoho štiplavých poznámek na jejich zubožené tváře i těla. Jako křesťané by měli přijmout Ježíšovu radu:
„Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst a co budete pít“ (Mat 6,25 a 32). Ba dokonce
přikázání jíst maso! (Gen 9,3; Sk 10,13; 11,7). Ani není pravda, že Ježíš pil jen šťávu z hroznů.
Pravé víno z hroznů dokonce ustanovil jako způsob svého tělesného spojení s námi
v Eucharistii. Ve věci hodování nás docela utěšil (Mat 9,15 a Mk 7,15).
Vzpomínám na dlouholetou kostelnici paní Martu Vonkovou z Libče u Trutnova. Ta
v postní době, po celých 40 dní, nevzala do úst maso, sádlo, máslo, moučníky, vejce. Míval
jsem před ní komplexy méněcennosti. Pokládal jsem to za přehnané. Ale až přišly Velikonoce,
to pak pekla a vařila ostošest! Tak velké španělské ptáčky už neuvidím: na každém dobrý metr
nití. Postila se tvrdě – ale z lásky ke Kristu ukřižovanému. Stolovala – ale v radosti ze
Zmrtvýchvstání. Naši předkové uměli rozlišit dny všední, kající, a dny sváteční, slavnostní.
Neměli panický strach o život; byli pokorní a radostní, protože věřící.
Jan Rybář

SETKÁVÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE VE SKUTČI
Setkání dětí, neboli mini-náboženství, probíhá
jednou za 14 dní ve středu, střídavě s dětskou mší svatou ve čtvrtek v dolním kostele ve Skutči. Toto setkání je
určeno dětem předškolního věku, ale občas mezi nás
zavítají i někteří školáci z prvních a druhých tříd. A jak
takové setkání probíhá? Maminky přivedou své děti na
faru a většina z nich zůstane s nimi, ale některé odvážné
děti absolvují program samostatně. Na faře nás vždy
očekává sestra Blanka s programem a drobným občerstvením. Na úvod si zazpíváme několik písniček a pak
následuje povídání. Od začátku školního roku seznamuje sestra Blanka děti se životy svatých,
které jim přibližuje poutavým vyprávěním. Potom si děti vybarví obrázek světce, který si odnesou domů. Chvilku si pak děti společně pohrají a naberou energii, aby se naučily novou písničku vhodnou ke mši svaté. A na závěr následuje společná dětská modlitba.
Bártovi
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DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
Letos mimořádně, díky pozdnímu termínu Velikonoc, mohla být v kostele. Bylo to jiné,
ale krásné. Kdo přišel, jistě nelitoval! ☺ Mohli jsme být skoro celé půldne v kostele, v DOMĚ
BOŽÍM, ale i v domě našem. Vždyť kostel by měl být naším druhým domovem, máme tam
přece toho, který z nás udělal děti Boží! ☺ Máme tam svého Boha, který je naším TATÍNKEM!
Přednášky byly velice obsáhlé co do šířky, ale i do hloubky a každý měl možnost vzít si
z nich mnoho do svého každodenního všedního života. Měli jsme čas i nové informace vstřebat, nebo chcete-li zažít, pěkně v tichu kostela před svatostánkem.
Pro mne byla obnova velikou inspirací jak ji organizovat v dalším období. Vyslechl jsem
i názory některých z Vás a beru je na vědomí. Příště už bude zase zima, a proto nebudeme moci být v kostele, ale mám už svůj plán,…. NECHTE SE PŘEKVAPIT! ☺ !
Krásný zbytek postu!
Otec František

LITERÁTSKÝ SBOR
Literátský sbor při děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči byl
založen patrně již v roce 1736 - 1737. Stanovy spolku potvrdil hrabě Štěpán Kinský,
majitel Rychmburku. Hlavní úkol sboru
bylo doprovázet bohoslužby svým zpěvem,
ale pečoval také o zvelebení vnitřního vybavení kostela. Co tedy máme v kostele zásluhou tohoto sboru? Je to např.: socha Panny Marie Lurdské, Boží
hrob, sochy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie na hlavním oltáři a
zároveň rozšíření tohoto oltáře – původní oltář byl bez bočních
výklenků, zvonek u sakristie a stříbrné svícny. Roku 1900 spolek
nechal pozlatit sochy sv. Petra a Pavla i samotného hlavního oltáře.
Děkan Štěpán Dvořák v pamětní knize děkanství uvádí: „Podle
starého zřízení byl děkan nevoleným předsedou spolku. Literáci
však neposlouchali ani mého předchůdce ani mne. Při mši svaté
měli pověšeny tři lampičky na kříži nad kostelními lavicemi a každý
rok někoho olejem polili. Ten si pak šel ke mně ztěžovati. Docílil
jsem toho, že jsem nechal pořídit plechový podklad pod lampičky.
Od té doby nikoho nepopálili – olej vytekl na podklad.“ Roku 1909
spolek vydal nové stanovy, podle nichž byl děkan pouze dohlížitelem nad tímto spolkem.
Lampičky i s křížem byly odstraněny, ale možná starší generace je ještě pamatuje. Nevím, jak by se ti co sedávají pod kůrem
tvářili, kdyby jim něco „přistálo“ na hlavě ☺ a tím spíš rozpálený
olej. Ale naštěstí ve farnosti takové škodolibé lidi nemáme ☺
Jaroslav Bouška
FARNÍ ZPRAVODAJ - VELIKONOCE 2011
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NOC KOSTELŮ VE SKUTČI
Noc kostelů se v předchozích letech osvědčila v mnohých farnostech nejen v naší
diecézi. Je vidět, že Noc kostelů přitahuje a láká. Z jedné strany je to iniciativa věřících, kteří
chystají programy a aktivity spojené s prohlídkou kostelů, z druhé strany je to rostoucí zájem
veřejnosti, která na toto pozvání slyší. Proto se i skutečská farnost rozhodla, že 27. května
zpřístupní kostel Nanebevzetí Panny Marie široké veřejnosti.
Kostel je místem, kde můžeme stále něco objevovat. Ať jsou to detaily, kterých si
mnohdy málokdo všimne, nebo nás zaujme architektura či krása uměleckého předmětu. Ale
kostel je místem, které působí také na duši člověka. Je ostatně známo, že nitro člověka bývá
přirovnáváno k chrámu, jako něco posvátného. Možná právě tato podoba člověka s chrámem
je to, co nás oslovuje a snad i přitahuje. Vždyť kolikrát vstupujeme do budovy kostela právě z
důvodů, že se v chrámu našeho nitra něco děje. Ke kostelu také patří určité tajemno, které
překračuje naše běžné poznání. Tušení nečekaného, tajemství krásy, duch dávných věků,
podmanivost prostoru, posvátné ticho… Věřím, že i to objevíte při návštěvě skutečského kostela.
Kostely jsou krásné ve dne svým vzhledem a uvnitř tajemným šerem, ale jsou krásné i v
noci, kdy z temnoty ulice, okolí zvou do oázy pokoje, ozářené světlem svící a lamp. Přeji nám
všem, aby se nám letošní noc kostelů stala příležitostí k setkání. K setkání s krásou architektury, umění a hudby, k setkání s lidmi uvnitř i vně chrámového prostoru, k setkání se sebou v
tichu či modlitbě ve svém vlastním nitru. Využijme tedy letošní nabídky nejen ve Skutči, ale i
v mnohých kostelech v okolí. Seznam kostelů společně s programem naleznete na
www.nockostelu.cz
Jaroslav Bouška
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
• První nedělní večerní mše svatá ve Skutči v dolním kostele bude v neděli 24. dubna –
slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

• V měsíci květnu nebudou na Raně středeční mše svaté.
• Každé pondělí v květnu budou bohoslužby s májovou pobožností v 18.00 v Podskale.
• V sobotu 15. května bude při slavnostní bohoslužbě v katedrále v Hradci Králové uveden
do úřadu diecézního biskupa Mons. Jan Vokál. Na tuto slavnost plánujeme jet společně
autobusem.

MŠE SVATÉ S MÁJOVOU POBOŽNOSTI V KAPLÍCH
neděle 1. 5. Janovičky (pouť)
středa 4. 5. Holetín
středa 11. 5. Oldřetice
čtvrtek 12. 5. Prosetín
pondělí 16. 5. Radčice
středa 18. 5. Kladno
středa 25. 5. Zhoř
sobota 28. 5. Lažany
křest:

15.00
18.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
pohřby:

20. 3. Matěj Karel Bodlák z Pardubic

10. 3. Milada Staňková
z horního Holetína
11. 3. Vlasta Lipavská ze Skutče
18. 3. Marta Remešová z Mokrýšova
21. 3. Václav Peňáz ze Skutče

KALENDÁŘ AKCÍ
středa
středa
čtvrtek
pátek
neděle

PRAVIDELNÉ AKCE
modlitba za děti - 8.00 - fara ve Skutči - sudý kalendářní týden
setkání malých dětí - 15.00 - fara ve Skutči - sudý kalendářní týden
mše svatá pro děti - 17.00 - dolní kostel ve Skutči - lichý kalendářní týden
modlitba za děti - 19.00 - fara na Raně - lichý kalendářní týden
společenství mladší mládeže - 18.00 - fara ve Skutči

DUBEN
16. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
24. 4.
Večerní mše svatá (18.00) ve Skutči v dolním kostele
30. 4. "Čarodějnice" na farní zahradě ve Skutči (16.00)
FARNÍ ZPRAVODAJ - VELIKONOCE 2011
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KVĚTEN
Blahořečení Jana Pavla II. - televizní přenos od 10.00
Společné udílení svátosti nemocných ve Skutči a na Raně
1. 5.
Mše svatá na Raně v 8.00 !!!
Mše svatá s májovou pobožností v Podskalí (18.00)
4. 5.
Adorace ve Skutči (20.00)
5. 5.
Mše sv. v Hluboké (18.00)
První pátek v měsíci
6. 5.
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (18.30)
6.-8. 5. Diecézní setkání ministrantů v Červeném Kostelci
Mariánská sobota ve Skutči (8.00)
7. 5.
Biskupské svěcení Mons. Jana Vokála v Římě
8. 5.
Mše svatá v Předhradí v 11.00 !!!
11. 5. Mše sv. v Předhradí (18.30) + adorace
Mše svatá v Domově důchodců na Předhradí (17.00)
12. 5.
Adorace na Raně (20.00)
Mše svatá v Domově důchodců ve Skutči (9.00)
14. 5.
Uvedení nového biskupa - Hradec Králové - katedrála (15.00)
Poutní mše svatá v Kladně (8.00)
15. 5.
Poutní mše svatá v Předhradí (15.00)
18. 5. Adorace ve Skutči (20.00)
19. 5. Mše sv. v Hluboké (18.00)
21. 5. Mše svatá na Štěpánově (19.00)
Mše sv. v Holetíně (8.00)
22. 5.
Slavnost prvního svatého přijímání dětí na Raně (9.30)
27. 5. Noc kostelů ve Skutči
28. 5. Mše svatá s nedělní platností na Raně (18.00)
Farní pouť na Chlumek - mše svatá ve 14.00
29. 5. Mše svatá ve Skutči (8.00) a v Předhradí (8.00)
Večerní mše svatá není!!!
ČERVEN
1. 6.
Adorace ve Skutči (20.00)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
2. 6.
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (18.30)
První pátek v měsíci
3. 6.
Mše svatá ve Skutči (17.00), na Raně (18.00) a v Předhradí (18.30)
4. 6.
Mariánská sobota ve Skutči (8.00)
Slavnost prvního svatého přijímání dětí ve Skutči (9.00) !!!
5. 6.
Farní den na Raně - mše svatá v 11.00 !!!
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