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Úroda 
 

 Milí přátelé, myslím, že všichni vnímáme, 
jak extrémní je tento rok – obrovské sucho 
a zároveň velká úroda ovoce. Až mi to trhá srdce, 
když jedu po silnici, kde z obou stran jsou obalené 
jabloně a hrušně nebo ořechy a ovoce se válí 
v příkopě, na přilehlém poli nebo je rozježděné 

přímo na silnici... 
 Mnozí mají spoustu ovoce i doma na zahradě, ale stejně je mi líto mnoha tun 
této mimořádné nadílky, které si skoro nikdo nevšímá. Místo toho si pak jdeme ovo-
ce koupit do supermarketu. Tam  se nemusíme namáhat s trháním ze stromů, ani se 
nemusíme ohýbat k zemi... 
 Jednu zářijovou sobotu jsem si udělal krátkou projížďku na kole, abych se 
poohlédl po nějakém ovoci a něco si vzal domů. Využil jsem z té obrovské nabídky 
jen to, co se mi vešlo do batohu nebo do tašky, přitom mi udělaly radost dvě rodiny, 
které přičinlivě sbíraly do pytlů a bedýnek spoustu jablek a hrušek, aby se využilo 
aspoň něco. Sice mi zrovna před nosem vybraly ty nejlepší hrušky u Pokřikova, ale já 
se na ně nezlobil, aspoň jsem batůžek neměl tak těžký...:-)   
Ale abych nepsal jen o ovoci. 
 Bůh nám nachystal nejen tuto bohatou letošní úrodu, ale celé stvoření, pro-
středí, ve kterém žijeme, krásnou přírodu, lidi, přátele, naše schopnosti a možnosti. 
To vše je bohatství Božích hřiven – darů, které nám Bůh nabízí... 
Neměli bychom k nim přistupovat jako k samozřejmosti, protože to považujeme za 
své. 
Umíme se radovat ze všeho, co nám  Bůh nabízí, chránit, rozvíjet a udržovat? 
 A pak je tu ještě jedna oblast: oblast duchovní. Bůh nás obdaroval věčným 
životem a když jsme ho ztratili skrze hřích, on  nám ho nabízí skrze Krista, skrze je-
ho církev, svátosti, mši svatou. Je to paradoxní, pro nás je to někdy spíš jako nějaká 
povinnost, než dar... chodit do kostela, modlit se, křesťansky žít. 
 Přeji nám všem, ať jsme opravdu vnímaví ke všem Božím darům, ať k těm 
v zahradách nebo v našich přátelích a schopnostech, ale hlavně v možnosti setkávat 
se s Kristem ve zpovědi, svatém přijímání, společné modlitbě... Zvláště k tomu chci 
povzbudit ty, kdo toto setkání s Kristem už dlouho odkládají. Věřte, stojí to za to... 
 
   Ke krásnému podzimu vám všem žehná o. Jan Linhart 



SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ 
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 Opět dáváme k nahlédnutí zápis z naší kroniky ze SPOLEČENSTVÍ MANŽE-
LŮ. Třeba se nějaký manželský pár, na základě zápisů, rozhodne k nám 1x měsíčně 
připojit. 
                                                            

V Radčicích listopad 2017 
 
 Drželi jsme se linie témat o lidech, kteří ani nemusí být známí, aby k nám pro-
střednictvím svého chování, jednání, postojem k životu, myšlenkami, atd. promlouva-
li. Vybrala jsem Maxe Kašparů, nevěděla jsem, zda ho přítomní znají. Přiblížila jsem 
jeho názory i jeho osobnost prostřednictvím TV rozhovoru, i knihou O zemi beze stu-
du. Je to želivský premonstrát, pelhřimovský psychiatr, soudní znalec, divadelní 
ochotník, vysokoškolský učitel, spisovatel, esperantista, držitel největšího počtu titulů 
u nás, atd. 
 
Mj. říká: 
- žijeme v zemi, kde neexistuje stud, kde nic není hanba 
- vlivem povrchnosti jsme ztratili životní směr 
- neopravujeme, ale vyhazujeme a pořizujeme si nové. To platí i ve vztazích... 
 V knize formou rozhovoru dále mluví o zdravějším křesťanství, o prázdných 
slovech a vyprázdněných hodnotách, o morálce, výchově dětí, nefungujících rodinách, 
rozpadech křesťanských manželství, o psychiatrické praxi, soudním znalectví, atd. 
 
Smrtelné hříchy moderní člověk chápe jinak, jak jinak, po svém: 
PÝCHA se změnila ve zdravé sebevědomí 
LAKOMSTVÍ v ekonomický zákon 
NESTŘÍDMOST ve vyšší životní úroveň  
ZÁVIST v boj za spravedlnost 
HNĚV ve zdravou reakci na hloupost druhých 
HULVÁTSTVÍ ve svobodu projevu 
OKRÁDÁNÍ ve svobodný trh 
ZANEDBANÁ VÝCHOVA DĚTÍ se změnila ve tvorbu vlastního názoru 
MATEŘSTVÍ BEZ MANŽELSTVÍ v moderní formu existence 
LIKVIDACE POZITIVNÍCH HODNOT ve zbavení se předsudků 
LENOST v sociální dávku 
SLUŠNOST je přežitek 
Tuto knihu všem doporučuji. 
 
Děkujeme za pěkný páteční večer s vámi a doufáme, že jsme se, nejen v diskuzích, vzá-
jemně něčím obohatili.                                           

                                                       Spilkovi 

 



DĚTSKÉ OKÉNKO  
Motto nedělního evangelia: Ruce, nohy i oči máme používat k dobré-
mu. 
Můžeme rukama dělat něco špatného? Ano, ubližovat, brát si, co mi 
nepatří… 
A můžeme rukama dělat i něco pěkného? Ano, pohladit, pomoct, něco 

podat… 
A co nohy? K čemu máme nohy? Abychom mohli chodit, běhat, skákat… 
Můžeme nohama dělat něco špatného? Ano, ubližovat, kopat, utíkat od kamaráda, který po-
třebuje pomoci… 
A něco pěkného? Navštívit někoho, doběhnout pro pomoc, doprovodit někoho… 
A co oči? K čemu máme oči? K dívání, ke čtení… 
Můžeme očima dělat něco špatného? Ano, dívat se, kam nemám, dělat, že nevidím, co ma-
minka potřebuje, opisovat… 
A něco pěkného? Ano, všímat si hezkých věcí, druhých lidí, kteří potřebují pomoc… 
Pán Ježíš nás před zlem varuje. Rukama, nohama i očima můžeme dělat spoustu věcí. Máme 
je však používat jen k dobru. 

připravila E. Bártová  
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 V pátek 6. července 2018 zazvonil na katolické faře v Rané mladý muž – Polák Adam 
Wycinka, který prosil o přístřeší na své pěší pouti do Říma. Vyšel z Wroclavi 2. července 2018 
s tím, že dojde do Říma přes Padovu a Assisi do 15. srpna 2018. Důvodem jeho pouti je jeho 
povolání – katecheta a prosby za rodinu. Přístřeší, nocleh a odpočinek hledá na katolických 
farách. Když ho cestou bolely nohy, pomodlil se Korunku Božího milosrdenství a hle – zasta-
vilo auto a svezlo jej 40 km. Zúčastnil se páteční mše sv. v Rané, při které jsme prosili za jeho 
šťastné putování. Na faře měl připraveno občerstvení a nocleh. V cestě pokračoval 7. července 
v 5 hod. ráno směrem na Jihlavu. Pomoc Boží ať ho provází, třeba se někdy dovíme jak se mu 
pouť vydařila. 

                                                                                 B. Pospíšil 

POLSKÝ POUTNÍK NA  CESTĚ DO ŘÍMA 
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 I přes velmi malou účast podporovatelů akce z řad místních farníků proběhl v neděli 
23. září benefiční koncert Václava Hudečka s komorním souborem Barocco sempre giovane 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, za účelem opravy varhan. Dle slov interpretů spolupráce 
trvá přes 10 let. Měli jsme možnost se zaposlouchat do pomalých, až podmanivých tónů, kte-
ré se střídaly s veselými až skočnými tóny skladeb z pera skladatelů z období baroka. Napří-
klad P. A. Locatelliho, J. J. Ryby, J. S. Bacha, J. J. Bendy a dalších. Své nástroje mistrně ovlá-
dali 3 houslisté, violoncelistka, basista a cembalistka. Nástroj se dle jejích slov nazýval virgi-
nal, takže virginalistka? :). Jisté je, že skladby nezaměnitelně ,,barokně“ doplňovala. Koncert 
byl ukončen skladbou Ave Maria. Bylo V. Hudečkem podotknuto, který ke své hře na housle 
přidal i občasný komentář, že každý z nás bude jednou potřebovat v nebi přímluvkyni, proto 
tato skladba. 
 Po koncertu byly slyšet jen pozitivní reakce, takže třeba někdy jindy přijdete a budete 
si moci ověřit má slova chvály.  

R. Spilková 

 

BENEFIČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA 
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 Dne 1. září opět nastal ten správný čas pro 
uspořádání každoročního farního dne ve Skutči. 
 Po mši svaté jsme se pro nepřízeň počasí sešli 
na faře, kde již bylo připraveno bohaté občerstvení. 
Naše setkání začalo zajímavou besedou s novinářem, 
hudebníkem a kandidátem na senátora Bobem Flied-
rem. Beseda byla prokládána známými křesťanskými 
písněmi, které pan Fliedr složil. Příjemně strávené 
chvíle mezi farníky byly pohlazením po duši v jinak 
uspěchané době. Děkujeme všem, že si vyhradili čas. 
I počasí se nakonec umoudřilo a děti tak mohly přebytečnou energii vydat na farním hřišti 
společnými hrami. 
 Velké díky také patří organizátorům za perfektně odvedenou práci. A na závěr? Pokud 
Pán Bůh dá, tak zase za rok. 

                                                                                                                      Karolína Beránková  

FARNÍ DEN VE SKUTČI 
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Z jakého kraje, farnosti, rodiny pocházíte? Můžete nám o 
sobě něco říci? 
 Pocházím z Púchova, města se zajímavou historií, a 
zvláště pak gumárenským průmyslem a v minulosti i tím 
oděvním. Jsme tři bratři, přičemž starší je profesionálním 
fotografem a mladší chemickým inženýrem. 
  

Jaká byla ta vaše cesta ke kněžství? Samozřejmě nečeká-
me nějaké převratné události, nebo ano? 
 Púchovská farnost měla štěstí na pana preláta Palkoviče, který během svého třicetile-
tého působení vychoval třináct kněží. Událostí během kněžské formace bylo více, ale z každé 
jsem dnes poučený a jsem za ně rád. Od ministranta v Púchově, přes studia v Nitře a Praze, 
práci pastoračního asistenta v Plzni, Kutné Hoře a Hlinsku. Taky jsem chvilku pracoval jako 
pekař a prodavač. 
 

Kdysi jste působil i v Hlinsku, jak vzpomínáte na náš kraj? 
 Díky čtyřletému působení ze začátku aktuálního tisíciletí se Hlinecko stalo mým dru-
hým domovem. 
 

Jak se vám žije v pohraničí? 
 Za 12 let mise se Broumovsko hodně změnilo k lepšímu. Obětavým starostům, akti-
vistům a podnikatelům se povedlo vrátit život do mnoha statků, rovněž i kláštera. Každým 
rokem k nám proudí řeky turistů. Na druhé straně se podle mého soudu zde více zrcadlí 40 let 
komunistické totality. Po 30 letech svobody to může znít archaicky, ale mnoho kostelů, které 
ve vnitrozemí jsou pýchou každé obce, bylo ponecháno chátrání až 70 let. Ty kostely jsou 
symbolem stavu duše. V roce 1968 se ještě nemálo lidí v tehdejší ČSSR vracelo k Pánu Bohu, 
normalizace však po mém soudu zasadila ránu, z které se my katolíci nejsme schopni vzpa-
matovat. 
 

Snažíte se zachraňovat tamní kostely, povězte nám něco o tom… 
 Předně, nikdy jsem žádné kostely zachraňovat nechtěl. Kostel je funkční stavba, když 
se nepoužívá, zanikne. O tom jsem se třeba přesvědčil v Chicagu. Na Broumovsku je však 
všechno jinak. Jedinečná skupina 8 kostelů, postavená na malém území a v krátké době. Za-
davatel pan opat Zinke a architekti otec a syn Dientzenhoferové vstoupili do mého života 
skrze mnohé lidi, kteří usilují o jejich záchranu. Opravdu, různorodé spektrum podnětných 
lidí. Od nadšenců přes architekty, památkáře a umělce až po politiky. A samozřejmě 200 
skvělých farníků. 
 

Co vás zaručeně nabije? 
 Cestování. Díky fotografické výstavě TEMPUS FUGIT, které autorem je právě starší 
bratr a která si klade za cíl shánět prostředky na obnovu kostelů, jsem se (opět nechtěně) stal 
cestovatelem. Navštívil jsem přes 20 evropských a amerických měst, včetně Bruselu, Paříže, 
Stockholmu, Mnichova, ale i zmiňovaného Chicaga, New Yorku, či Ottawy.  Rovněž pak 
létáme do Paraguaye, kde však pomáháme jedné misii a poznáváme historii působení jezuitů. 
A ještě sport. Žel, spíše pasivně. Fotbalové časy skončily s Hlinskem. 
 

Váš oblíbený citát z Bible… 
 Řím 14,17: „Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“. Mnozí 

ROZHOVOR S P. MARTINEM LANŽIM 
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to mohli číst na primičním obrázku z roku 2004. 
 

Co je v životě vaší radostí a bolestí? 
 Tím, že hodně cestuji, hodně vidím. A pak mi stačí prostá radost z relativně dobrého 
zdraví, míru a svobody. Tak je možné pracovat pro Boží království celkem komfortně. Bolest 
jsme už zmínili: mentální poznamenání komunizmem. 
 

Jak jste strávil léto, čas dovolených? 
 Více méně jsem byl ve farnosti, až na 2 pracovní cesty do Německa a jeden krátký výlet 
do Říma. Bylo dost svateb a taky jsem vázán účastí na různých společenských akcích, kterých 
je v létě na Broumovsku nejvíc. 
 
 Asi je předčasné ptát se v září na téma obnovy, necháme se překvapit, přejeme vše 
dobré  a budeme se těšit v adventní době na shledanou.                                

R. Spilková 

2013: Trenčín (Slovensko) 
2014: Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, Chomutov, Augsburg a Mnichov 
(Německo), Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují, Rottenburg am Neckar (Německo), 
Banská Bystrica (Slovensko), Praha 
2015: Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad Metují, Krzeszów (Polsko), Stockholm 
(Švédsko) 
2016: Chicago (USA) 
2017: New York (USA), Ottawa (Kanada), Olomouc 
2018: Nowa Ruda (Polsko), Forchheim (Německo), Brno  
 
* Výstava se uskutečňuje pod záštitou Ministerstva kultury ČR, za podpory Královéhradecké-
ho kraje, měst Broumov a Meziměstí, obcí Křinice, Martínkovice a Otovice. 

MÍSTA PUTOVÁNÍ VÝSTAVY TEMPUS FUGIT* 

 Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů a dalších sakrálních 
staveb Broumovska financovat a realizovat. 
 Veřejná sbírka za účelem "Obnova kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů 
a jiných menších sakrálních staveb v regionu Broumovska" je povolena Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřej-
né sbírky" ze dne 30. 11. 2012. 
Osvědčení bylo doručeno dne 5. 12. 2012, dnem 6. 12. 2012 je tedy sbírka oficiálně zahájena. 
  
Osoba oprávněná :                P. ThLic. Martin Lanži 
Bankovní účet:                      20036-1180703399/0800 
Bankovní ústav:                     Česká spořitelna a.s., pob. Broumov 
 
Finanční prostředky budou využity výhradně na obnovu kostelů v regionu Broumovska, 
zejména v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska. 
Za každý laskavý,  třeba i drobný dar upřímně děkujeme. 

OBNOVA KOSTELŮ V REGIONU BROUMOVSKA 



 Na farní tábor 
jsme letos nastupovali 
v neděli 22. července na 
faru do Havlíčkovy Boro-
vé. Táborová hra se nesla 
v duchu vyjití z Egypta do 
Zaslíbené země a skoro 
celý týden nás provázel 
Mojžíš. První den ráno 
jsme si mohli vyzkoušet 
být otroky pod bičem 
Egypťanů a zažili jsme 10 
egyptských ran, a poté 
jsme mohli vyjít do Zaslí-
bené země. Prošli jsme 
Rudým mořem a ubytova-
li jsme se. Mojžíš šel pro Desatero přikázání na horu Sinaj. Přinesl ho lidu, ale lid uctíval jiné-
ho boha. Proto Mojžíš rozbil první Desatero. Lid se toužil polepšit, a proto Mojžíš šel 
s Áronem pro nové Desatero. Putovali jsme do Zaslíbené země, ale Mojžíš se toho nedočkal 
a zemřel. Mojžíšův nástupce byl Jozue. Postupně jsme doputovali do zaslíbené země Kanaán. 
 V pátek večer jsme měli výtečnou večeři, kterou nám připravily naše dvě osvědčené 
kuchařky Eva a Lída. Ty se o naše pokrmy staraly po celý týden a za to jim od nás patří velký 
dík. V pátek si každý tým 
vyrobil svoji vysněnou 
Zaslíbenou zem a potom 
jsme se dobrovolně při-
pravovali na večerní pro-
gram. Nejdříve jsme měli 
velmi pěknou večeři 
s obsluhou a potom jsme 
měli už zmíněný večerní 
program, kde bylo: Lout-
kové představení, Taneční 
představení se stuhami, 
Kouzelnické představení, 
Divadelní představení 
o Mojžíšovi, Písnička 
o Zaslíbené zemi, Anežčin 
zpěv, Štěpánovo a Ada-
movo kouzlo a představe-
ní vedoucích o dětech z tábora. Pátek byl zakončen diskotékou s barem a super DJ. Nakonec 
se nám tábor moc líbil a budeme na něj vzpomínat hodně dlouho.                

Napsali: Daniel, Matěj a Prokop Pavlišovi  

FARNÍ TÁBOR - KARAVANA ZEDOKA 
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 Další rok uplynul a my jsme se již tradičně sešli na 16. Svatováclavském plese ve Voj-
těchově. K poslechu a tanci nám zahrála hudební skupina Akcent, při které jsme si hezky 
zatančili, zazpívali, popovídali, samozřejmě někteří až do rána. Pro „vyhladovělé“ měla ku-
chyně připravené výtečné občerstvení, takže doufáme, že všichni byli spokojení a měli plná 
bříška. Díky bohaté tombole domů snad každý odcházel s nějakou pěknou cenou, lahvinkou, 
jablíčky, baťůžkem a jinými věcmi. 
 Jak již je zvykem, každý rok nám večer zpříjemňuje nějaká skupina svým předtanče-
ním, letos nás obohatila místní skupina v country stylu se svými dvěma vystoupeními a naši 
mladí z farnosti si připravili, ve svém i tak nabitém programu, krásné vystoupení. Díky patří 
všem, kteří se podíleli jakkoliv na přípravě, samotném průběhu, ale i podpoře plesu.  

Petra Sodomková 

SVATOVÁCLAVSKÝ PLES 
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 Prázdniny už skončily a děti už chodí téměř celý měsíc do školy. Proto nás napa-
dlo, že dětem z naší farnosti položíme několik otázek, ve kterých maličko zavzpomínáme 
na prázdniny a v některých se budeme věnovat školním radovánkám J.  
 
Jaký byl tvůj největší prázdninový zážitek? 
 
Tomášek M., 2. třída, ZŠ Smetanova: Líbily se mi celé prázdniny. 
Honzík M., 6. třída, ZŠ Komenského: Výlet do pražské zoo nebo výlet do zoo do Dvora 
Králové. 
Martina, sexta, GSŘMR: Líbilo se mně, když jsem pomáhala babičce v práci. 
Eliška, 4. třída, ZŠ Komenského: Koupala jsem se v moři a chutnala mi veliká zmrzli-
na. 
Péťa, 1. třída, ZŠ Komenského: Večerní plážové procházky a koupání v moři. 
Kája, tercie, GSŘMR: Cesta do Francie se sborem. 
Tomášek K., předškolák: Líbilo se mi, že jsem mohl být doma. 
Honzík K., 2. třída, ZŠ Smetanova: Na skautském táboře. 
David, 5. třída, ZŠ Komenského: Dovolená na ostrově Pag. 
Zuzana, 5. třída, ZŠ Komenského: Pobyt v Praze. 
 
Máš nějaký sen o místě, kam by ses někdy rád podíval(a), vyrazil(a) na výlet? 
 
T.: Někam na výstavu lega. 
H.: Do muzea Karla Zemana v Praze. 
M.: Chtěla bych uskutečnit výlet na Machu Picchu. 
E.: Do Lednicko-valtického areálu. 
P.: Ráda bych se podívala na farmu, kde by se dalo jezdit na koních (alespoň měsícJ). 
K.: Londýn. 
T.: Do Indie. 
H.: Do Ameriky. 
D.: Velká Británie. 
Z.: Do Říma. 
 
Těšil (a) ses do školy po prázdninách? A na co? 
 
T.: Ano, těšil jsem se na všechno. 
H.: Ano, těšil jsem se na fyziku. 
M.: Ano, těšila jsem se na všechno.  
E.: Těšila jsem se na matematiku a angličtinu. 
P.: Těšila jsem se moooc a hlavně na učení. 
K.: Na kamarádky. 
T.: Ano, na kluky! 
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H.: Ano, těšil jsem se na počtářového krále! 
D.: Těšil, na kamarády. 
Z.: Těšila, na kamarády. 
Co nejčastěji nebo nejraději nosíš do školy ke svačině? 
 
T.: Brumíka a banán nebo pomeranč a džus. 
H.: Třeba Brumíka, z pití mám rád Mirindu.  
E. a P.: Ke svačině máme nejraději zapečený toust se salámem, sýrem a jablíčko. 
K.: Ovoce a pečivo. 
T.: Sušenku. 
H.: Kaiserku se salámem. 
D.: Buchtu. 
Z.: Sladkosti. 
 
Co tě úplně nejvíc baví? 
 
T.: Rád hraji hry na počítači a stavím z lega. 
H.: Rád vymýšlím různé divadelní scénáře. 
M.: Baví mě všem pomáhat. 
E.: Psát a ilustrovat příběhy a hrát si s Péťou. 
P.: Být u koňů, hladit je a jezdit na nich. 
K.: Čtení, zpěv, hraní na klarinet. 
T.: Kopat si s míčem. 
H.: Skákat na trampolíně. 
D.: Všechno možné. 
Z.: Hrát hry. 
 
Čím bys chtěl (a) být, až budeš dospělý(á)? 
 
T.: Chtěl bych být vynálezcem dalšího lega. 
H.: Chtěl bych být myslivcem nebo policistou. 
M.: Chci být zdravotní sestřičkou nebo doktorkou.  
E.: Spisovatelkou příběhů. 
P.: Starat se o koně a jezdit na nich. 
K.: Ještě nevím. 
T.: Elektrikářem. 
H.: Zahradníkem. 
D.: Architektem. 
Z.: Učitelkou v MŠ. 
 

připravila E. Bártová  
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Položila jsem pár otázek i našim skutečským kostelníkům, nejprve paní Ludmile Hro-
mádkové. 
 
Jak dlouho práci kostelníka děláte a co vůbec obnáší? A co spolupráce kněze a kostelní-
ka… 
Práci kostelníka dělám asi 6 roků. Větší část kostelnické práce má p. Drahoš. Já spíše vypo-
máhám při pohřbech a jednou nebo dvakrát týdně večer při mši svaté. Kněz a kostelník…
musí mezi nimi být vzájemné porozumění. 
 

U koho jste se zaučovala a jaké byly vaše začátky? 
Když manžel dělal práci kostelníka, tak jsem mu pomáhala. 
 

Najde se něco, co je pro vás stále nové? 
Když přijde do farnosti nový kněz, tak každý má jiné představy, a tak se vše musí přizpůsobit. 
 

Který církevní svátek je pro vás na přípravy nejtěžší a který máte nejraději? 
Nejtěžší jsou Velikonoce a Triduum, protože je to jenom jednou za rok a musí se přemýšlet, 
aby se na něco nezapomnělo a aby něco nechybělo. Nejraději mám svátek Těla a Krve Páně. 
Zde si uvědomujeme vrchol Kristovy oběti. 
 

Co vám dělá v současnosti radost i starost? 
Radost mám, když se práce daří. Starosti má z větší části p. Drahoš, jelikož větší část práce 
stojí a padá s ním. 
 

Váš nejsilnější zážitek v životě.. 
Když zemřel náš Jenda... byly kolem kostela kupy hlíny a jak během týdne se vše uklidilo 
a srovnalo. Za což bych celé farnosti ráda velice poděkovala. Velké Pán Bůh zaplať. 
 

Jak jste strávila léto a co ráda děláte ve volném čase? 
Doma. Procházky v přírodě. 
 

Co byste vzkázala farníkům? 
I když jsou ve farnosti různé problémy, ale když je potřeba něco udělat, tak se najde dost lidí 
ochotných pomoci, za což farníkům velice děkuji. Naše rodina je toho důkazem. 
 
 Dovolím si mluvit za všechny farníky, vážíme si vaší obětavé práce,  trpělivosti a času 
věnovanému farnosti a přejeme v životě  jen to dobré. 
Děkuji za rozhovor.  
 
Stejné otázky jsem položila i kostelníkovi panu Milanu Drahošovi. 
 
Jak dlouho práci kostelníka děláš? A co to vůbec obnáší? A co spolupráce kněze a kos-
telníka... 
Kostelníkem jsem zhruba 10 let. Do této služby mě oslovil o. Filip Janák, nejdříve jen v úterý. 
Doma mi říkali úterník. :) Obnáší to velkou zodpovědnost, aby bylo všechno, jak má být.  
Spolupráce s knězem, kněz je pro mě vždy autorita, ale i kamarád. Je to vždy na vzájemné 
domluvě a je to fajn.  
 

U koho ses zaučoval a jaké byly tvoje začátky? 
Zaučoval mě Jarda Bouška, tehdy kostelník na plný úvazek, zodpovědný, pracovitý. Když 
Jarda přijal novou práci v Kutné Hoře ve farnosti o. Jana Uhlíře, oslovil mě, abych převzal 
jeho kostelnický úvazek naplno. Je pravda, že jsem se rozmýšlel, je to velká zodpovědnost. 
Dnes jsem moc rád, že to jde. A nejsem na tuto službu sám, je tu i kostelnice, pečlivá a ochot-
ná paní Hromádková. A také rodina, která mě musí dost časově postrádat. 
 

Najde se něco, co je pro tebe stále nové? 
Každá mše svatá je pro mě něco nového a naplňujícího. 
Který církevní svátek je pro tebe na přípravu nejtěžší a který máš nejraději? 
 

Asi je jasné že Velikonoce, ale mám je moc rád. Vlastně každý svátek je pro mě darem a po-
vzbuzením. 
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Co ti dělá v současnosti radost i starost? 
Radost mi dělá v první řadě rodina a vnoučata. A starost ... asi ucpané svody listím ze střechy 
kostela, každoročně, ještě že je podzim se spadaným listím jen jednou za rok. 
 

Tvůj nejsilnější zážitek v životě...  
Je toho hodně, ale co se týká duchovna, tak asi „akolytní“ kurz. 
 

Jak jsi strávil léto a co rád děláš ve volném čase? 
Léto jsem strávil s rodinou, trochu pracovně, ale nechyběly ani rodinné oslavy. Ve volném 
čase ... rodina, zahrádka, televize a pes. 
 

Co bys vzkázal farníkům? Cokoliv... :) 
Co bych vzkázal farníkům, že je mám všechny rád, a hlavně taky když přijdou v hojném počtu 
na úklid kostela. :)  
 
Také děkujeme za pečlivou, časově náročnou a určitě nedoceněnou práci a přejeme také vše 
dobré. A dále prosíme vytrvej. :) Děkuji za rozhovor.  

R. Spilková 

DOVOLENÁ V TATRÁCH 
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 Začátkem září jsme navštívili s 30 známými a pří-
buznými Vysoké Tatry. Nejdříve po cestě Turzovku, pak 
na celodenním výletu Téryho chatu - 2015 m., pak ještě 
výš po řetězech přes Priečne sedlo - 2352 m., atd. Prošli 
jsme si v další  den i SYMBOLICKÝ CINTORÍN, také s 
pamětní deskou Jendy. Nedivíme se, že měl rád hory, i 
nám hned napoprvé učarovaly. Snad také proto, že jsme 
byli blíž k nebi. :) Ale stoupat vzhůru je pořádná fuška. 

F. a R. Spilkovi 

 Pokud i vy budete mít nějaký příspěvek, z duchovního života, z cest, návštěva jiné far-
nosti, z rodiny, ..., nechám to na vás, budeme rádi, když se s námi o něj podělíte. Můžete mi 
ho předat na papíru  osobně, nebo e-mailem - renataspilkova@seznam.cz, ve farnosti Raná 
můžete kontaktovat Petru Sodomkovou - sodomkova.petra@seznam.cz  
     Prosím, tvořte s námi náš Farní zpravodaj, děkuji.                                                                           
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ROZVRH HODIN KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY  
 

VE FARNOSTECH SKUTEČ, PŘEDHRADÍ A RANÁ VE ŠK. ROCE 2018/19 

Vyučující: P. Ondřej Matula (OM), P. Jan Linhart (JL), Bc. Markéta Požárová (MP). 
 
Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost. Začá-

tek výuky 11.9., v Prosetíně 21.9. 
 
Předávání dětí: Vyučující si převezmou děti z prvního stupně v družině a po výuce je 

zase předají zpět, pokud není domluveno jinak. Ve čtvrtek ve Skutči bude vyu-
čující vyzvedávat děti v jídelně. 

 
Přihlašování: nové přihlášky podle GDPR jsou k dispozici v kostele a na webových 

stránkách farností Skuteč a Raná. (www.farnostskutec.cz, www.farnostrana.cz) 
 
 
Více informací: P.Ondřej Matula, tel. 732 536 873.  

Pondělí Gymnázium 
 7:00 – 7:45 h (MP)   

Úterý 
ZŠ Žďárec 

14:00 –14:45 h 
1. – 5. tř. (OM) 

  

Středa 
ZŠ Smetanova 
14:00 – 14:45 h 
1. – 2. tř. (OM) 

  

Čtvrtek 
ZŠ Smetanova 
13:30 – 14:15 h 
3. – 5. tř. (OM) 

Fara Skuteč 
15:10 – 15:55 h 
6. – 9. tř. (JL) 

Od 14:00 h otevřená 
fara. 

 

Pátek 
ZŠ Prosetín 

12:15 – 13:00 h 
1. – 5. tř. (OM) 

ZŠ Prosetín 
13:15 – 14:00 h 
6. – 9. tř. (OM) 

Fara Raná 
14:30 – 15:00 h 

1. - 3. tř. 
15:00 – 15:30 h 
 6. – 9. tř. (OM) 



MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY A AKCE 
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29. 9. - 18:00 poutní mše sv. Lažany 
30. 9. -  sbírka na hospice 
            - 9:30 posv. mše sv. v Předhradí 
            - 11:00 poutní mše sv. v Radčicích 
            - 17:00-17:50 sv. smíření na faře Skuteč    
5. 10. - Adorace od konce večerní mše do 21 h, v 19:30 chvály—Raná 
6. 10. - svatba Balek – Drncová 
7. 10  - 8:00 dětská mše sv. Skuteč 
12. 10. - 17:45 Náboženství pro dospělé – fara Skuteč 
14. 10. - 8:00 posv. mše sv. Prosetín 
17. 10. - 17.45 Pastorační rada farnosti Skuteč – na faře 
18. 10. - 17:00 Prezentace Vietnamu a Kambodži v Mrákotíně 
20. 10. - Modlitby matek, účast na celonárodním setkání v Pardubicích 
21. 10. - posvícení v Kladně a Oldřeticích 
21. 10. - sbírka na PMD – misie + misijní koláč 
26. 10. - oslava 100 let Československa – na Předhradí 
28. 10. - posvícení Holetín 
28. 10. - Raná—mše k 100. výročí republiky 
28. 10. - oslava 100 let Československa ve Skutči 
28. 10. - 11:00 posv. mše sv. Hluboká 
28. 10. - v Předhradí před a po mši sv. a ve Skutči od 16:00-18:00 mimoř.svátost smíření 
1. 11. - 8:00 mše sv. s gymnáziem ve Skutči 
           - 16:00 mše sv. v Předhradí + pobožnost 
           - 17:30 mše sv. ve Skutči   
1. 11. - Holetín v 16 h + hřbitov, Raná v 18 h 
2. 11. - 8:00 mše sv. s gymnáziem ve Skutči 
            - 16:00 mše sv. Předhradí 
            - 17:30 mše sv. ve Skutči + pobožnost 
2. 11. - Raná v 18 h + hřbitov 
4. 11. - 8:00 dětská mše sv. ve Skutči 
            - 14:00 posv. mše sv. Janovičky 
4. 11. -  „Podpolívková“ (po mši sv.) na faře oslava 20. výročí kněžství - Raná 
9. 11. - 17:45 Náboženství pro dospělé – fara Skuteč 
11. 11. - II. Sbírka na pojištění 
16. - 18. 11. - Teenagers víkend Vesmír, pro náctileté 
21. 11. - 17.45 Ekonomická rada farnosti Skuteč - fara 
22. 11. - 16:45 Pastor. a Ekonomická rada farnosti Předhradí na OÚ 
25. 11. - 17:00 – 17:50 sv. smíření – fara Skuteč 
1. 12. - spol. zahájení adventu na náměstí ve Skutči 
2. 12. - dětská mše sv.   + Mikuláš +  žehnání adv. věnců, II. sbírka na bohoslovce 
4. 12. - Adorace od konce večerní mše do 21 h, v 19:30 chvály - Raná 
7. 12. - 17:45 Náboženství pro dospělé - Skuteč 
8. 12. - 6:30 dětská rorátní mše sv. při svíčkách ve Skutči (farní kostel) + snídaně na faře 



Vydáno  30. září 2018 pro vnitřní potřebu farností Skuteč, Raná a Předhradí. 
Kontakt: ŘKF - děkanství Skuteč, Tyršova 1, 539 73 Skuteč  
Tel: J. Linhart- 605 541 676, O. Matula - 732 536 873, Internet: www.farnostskutec.cz, www.farnostrana.cz 

Změna programu vyhrazena :-) 

- Stav střechy na faře ve Skutči - letos bude proveden průzkum a měření stavu stře-
chy, příští rok bude vypracován projekt na rekonstrukci střechy a podána žádost 
o dotaci na krajský úřad. Samotná realizace opravy je plánována v letech 2020 - 
2021. Ekonomická rada se pokusí s odborníky získat další dotace na nákladnou re-
konstrukci této kulturní památky. 
- Hlavní oltář v kostele ve Štěpánově je v havarijním stavu. Na restaurování bude-
me žádat příští rok o dotace na ministerstvu kultury. 
- Podle plánu pokračují letos opravy v kostele v Lažanech (okna, varhanní skříň, 
vnitřní dveře, fresky). 
- Letos zrealizujeme opravy drobných závad na fasádě věže kostela, částečnou opra-
vu opadávající omítky na zdi okolo kostela ve Skutči. Dále bude vybudován průchod 
na farní zahradu od kostela, dveře jsou již vyrobené. A v plánu je též přívod vody ze 
studny před farou na farní zahradu.  
- Pracuje se také na elektrických dečkách na lavice na kůru ve farním kostele ve 
Skutči.  
 
     Děkujeme za jakoukoliv pomoc a spolupráci. 

INFORMACE Z EKONOMICKÉ RADY VE SKUTČI 

9. 12. - 18:00 večerní mše sv. při svíčkách ve farním kostele ve Skutči 
14. 12. - zpovídání před Vánocemi od 15 do 18 h - Raná 
14. 12. - Adventní večer otevřených dveří ve Skutči (farní kostel) 
15. 12. - 9:00 adventní duch. obnova s P. Martinem Lanžim z Broumova na gymn. Skuteč 
21. 12. - 8:00 mše sv. s gymnáziem ve Skutči při svíčkách 
23. 12. - Živý betlém - Skuteč 
26. 12. - Zpívání u jesliček od 15 h - Raná 
 
Školní mše sv. ve Skutči je v době vyučování každý čtvrtek v 7:00. 
 
Od 31.10. budou všechny mše sv. ve Skutči ve farním kostele ve Skutči – na jaře budou 
opět středeční a nedělní mše sv. večer v kostele Božího Těla. 
 
V zimním období budou mše sv. ve středu v Hluboké 18:00, v Předhradí ve čt. v 16:00, na 
1.pátek v 16:00, na Štěpánově 2. sobotu v 16:00 a v Lažanech nebudou. 
 
Adventní zpovídání – 9. a 16. 12. před a po mši sv. v Předhradí, 16. 12. od 15:00 do 18:00 
na faře ve Skutči. 


