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Konečně jaro… 
 Ano, po tuhé zimě (což bylo svým způsobem fajn) a po měsících chladu a tmy, a po 
tak těžkém období  různých omezení, je tu konečně čas naděje. Čas, kdy se příroda probou-
zí, kdy se prodlužuje den, kdy roste teplota a život se začíná projevovat v tisících podobách. 
Nevím jak vy, ale já mám toto období moc rád. (Tento text píšu ke konci února a vůbec ne-
vím, jaká epidemiologická opatření nás ještě čekají – nevypadá to nijak valně… Přesto věřím, 
že na jaře už zahlédneme nějaké světélko na konci tunelu…) 
 To píšu po stránce přirozené, ale musím a chci připomenout, že toto období je také 
spojené s Velikonocemi. Ať budou v kostele prožívané naplno se všemi (to dost těžko), nebo 
spíše s velkými omezeními, nic to nemění na faktu, že, jak říkají v Rusku: „Christos voskres! 
Voistinu voskres!“ - Kristus vstal z mrtvých – Vskutku z mrtvých vstal. Tak se tam o Veli-
konocích lidé zdraví a vyjadřují to, z čeho může pramenit naše naděje i opravdová radost… 
Kdo tehdy tušil, věřil, doufal během Velkého pátku nebo Bílé soboty, že Ježíšovou smrtí nic 
neskončilo, ale vše teprve začíná…? 
Podobně i my – zdecimovaní uplynulými únavnými a zmatečnými měsíci - se možná podo-
báme Emauzským učedníkům, kteří jsou zklamáni a vracejí se do života ve vyjetých kole-
jích… Snad i my si říkáme, lepší už to nebude… Ne naše představy, ale Boží moc a láska 
mají a budou mít poslední slovo! 
 Všem nám přeji, aby jaro přišlo nejen do naší přírody - do lesů, našich polí a zahrad – 
ale také do našich srdcí i vztahů. 
     K pravé velikonoční radosti vám všem - spolu s o. Ondřejem - ze srdce žehná o. Jan 

V případě současných krizových podmínek bude omezen počet účastníků – sledujte prosím 
aktuální informace na webu farností: Skuteč a Předhradí: https://www.farnostskutec.cz/, 
Raná: https://www.farnostrana.cz/. Zde také najdete možnost zhlédnout ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ 
bohoslužeb v přímém přenosu nebo na záznamu. 

 Skuteč Raná Předhradí 

Čtvrtek 1. 4. 
Zelený čtvrtek  

18.00 (farní kostel) 18.00 16.30 

Pátek 2. 4. 
Velký pátek 
den přísného postu  

16.00(farní kostel) 
20.00 křížová cesta 

(farní kostel) 
18.00 18.00 

Sobota 3. 4. 
Bílá sobota   

adorace od 8.30 
20.00 (farní kostel) 

adorace od 9.00 
20.00 

adorace od 9.00 
18.00 

Neděle 4. 4. 
Slavnost Zmrtvýchvstá-
ní Páně  

8.00 (farní kostel) 
18.00 (farní kostel) 

9.30 9.30 

Pondělí 5. 4. 8.00 (farní kostel) 9.30 9.30 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A OBŘADŮ  



DĚTSKÉ OKÉNKO  

 Jaký by měl být tvůj nejlepší kamarád? Měl by si se vším vědět 
rady. Měl by být veselý. Měl by si všimnout, když potřebuješ s něčím 
pomoci. Měl by poslouchat, když mu něco říkáš. Měl by být tak silný, 
aby ti mohl pomoci úplně se vším. Měl by dokázat překonat každou 
překáž-

ku. Chtěl bys, aby takový skvě-
lý kamarád byl vždycky a všude 
s tebou? Takového kamaráda 
ty přece máš. A ještě lepšího. 
Takového, který překonal i 
smrt. Je to Pán Ježíš. On je 
vždycky s námi a ve všem nám 
pomáhá. On překonal smrt a 
pomůže nám překonat i naše 
starosti. A když si od něj ne-
cháme poradit a budeme se 
řídit tím, co nám říká, setkáme 
se s ním v nebi. Proto si dnes 
můžeme říct, že chceme Pánu 
Ježíši dělat radost a vše, co 
děláme, děláme z lásky k Pánu 
Ježíši. 

Eva Bártová  
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 Milí farníci, jsou to již tři roky, kdy naše farnost Raná podepsala smlouvu o spolupráci 
s Potravinovou bankou Pardubice, z.s. Dovolte mi malé ohlédnutí a pro vás nahlédnutí do 
provozu. 
 Při návštěvě Charity Nové Hrady mi bylo nabídnuto, zda bychom nechtěli pro potřeb-
né ve farnosti odebírat pomoc z Potravinové banky. Smlouvu jsme hned podepsali a od ledna 
2018 můžeme odebírat a předávat potraviny potřebným. Zájemce oslovuji sám na doporuče-
ní paní starostky nebo někoho z občanů. S každým zájemcem uzavřeme smlouvu o poskyto-
vání, včetně závazků nakládání s potravinami a obaly. Uzavřených smluv máme 13, z toho 
momentálně aktivních 8. Mimo tyto pravidelné zájemce poskytujeme jednorázovou pomoc 
na požádání a dvakrát do roka jedné základní škole. Otevřením Komunitního centra 
P. F. X. Mimry v Rané v červnu 2019 jsme distribuci potravinové pomoci zařadili pod aktivity 
tohoto centra. Nyní v době pandemie jsem znovu oslovil všechny starosty v naší farnosti 
s nabídkou potravinové pomoci občanům, protože se může v této těžké době někdo dostat do 
potíží. 
 Jak to probíhá? Řidiči Potravinové banky již mají klíče od fary, takže i když není nikdo 
doma, mohou složit zboží na chodbu. Dodávky bývají různě velké, od 25 kg do 400 kg. Obsa-

POTRAVINOVÁ BANKA PO TŘECH LETECH  



 Již asi od roku 2009 se řeší nutnost opravy střechy na naší skutečské faře. Tato budo-
va stojí už asi 320 let a je jasné, že potřebuje generální opravu. 
 Máme hotový projekt, vybranou firmu a v létě proběhne /dá-li Bůh/ I. etapa oprav, 
které budou trvat asi 3 roky. Šlo by to jistě i rychleji, ale cena se pohybuje kolem 5 milionů 
korun. A to je pro nás závratná částka. 
 Letos budeme investovat kolem 1,5 mil. korun /milion z našich sbírek a darů, zbytek 
žádáme na Kraji Pardubice a na městě Skuteč/. Vše projednáváme s památkáři, p. starostou a 
dalšími odborníky. 
 Pevně věříme, že když začneme, tak v dalších letech se přidají i další dotace od státu. 
Nicméně sami musíme také hledat prostředky. Ekonomická rada farnosti se podílí kromě 
jiného na vyklizení farní půdy, sehnání dřeva na opravu trámů, zjišťování možností grantů, 
apod. 
 Budeme vděční za jakoukoliv dobrou radu nebo pomoc při shánění sponzorů, gran-
tů a peněz, jako i za vaše příspěvky, které budeme potřebovat na další etapy oprav. Všechny 
Tiché sbírky jsou nyní především pro tuto akci. Je možno přispět osobně na faře i na konto. 
 V každém případě velmi prosím o váš zájem a modlitbu, aby tato práce nebyla jen 
naší záležitostí, ale aby jí náš Pán žehnal. Jen s ním, věřme, se dočkáme dobrého výsledku. 
 
Speciální konto na střechu je: 4295878379 / 0800 
 
      S díky vám všem žehná o. Jan  

STŘECHA FARY 
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hem bývají nejen trvanlivé potraviny, ale často pečivo, zelenina, mléčné výrobky, nápoje, ob-
čas drogerie. Dopředu nevíme, kdy a co a kolik přivezou. Jednou přivezou dodávky kávy (200 
kg), jindy 10 krabic chleba. Většinou jde o vyřazené věci z nákupních řetězců. Každou zásilku 
musíme ručně s paní Ivetou Novotnou, mojí hospodyní, roztřídit (někdy naházejí do jedné 
krabice všechno), vyřadit prošlé a nepoživatelné (plesnivé) věci a potom připravit pro potřeb-
né. Suché potraviny dáváme do banánových krabic, adresně pro každou rodinu s ohledem na 
počet členů a složení (dětské výživy, mouky jen těm, kteří pečou). Pokud přijdou mléčné vý-
robky, ovoce či pečivo, připravíme na chodbě formu samoobsluhy a urgentně informujeme 
potřebné, aby si sami přišli vybrat dle potřeby. Přes všechnu snahu nám přesto občas potravi-
ny zbydou, potom je nabídneme dalším lidem, zvláště pečivo na zkrmení. Na faře máme i 
malý sklad z bývalé kuchyňky, kde udržujeme určitou rezervu trvanlivých potravin pro ur-
gentní případy. Občas někdo požádá o mimořádnou pomoc a jsme schopni okamžitě vyho-
vět. Statisticky jsme za rok 2018 zpracovali 2,6 t, za rok 2020 již 7 tun potravin (!). 
 Chci ještě moc poděkovat několika farníkům, kteří nám s bankou občas pomohou, 
dokonce někdo přinese nějaký příspěvek. Na závěr dotaz mého lékaře: „Proč takovou pomoc 
neposkytují všechny farnosti?“ Dokázal jsem mu odpovědět jen jedno: „Je to práce.“ Je to 
požehnaná práce pro lidi, svědectví o naší víře, když pomáháme druhým jen tak a nic za to 
nechceme. 

P. Ondřej Matula 



 Otec Ondřej letos v lednu oslavil své pade-
sáté narozeniny a letos v létě tomu bude již pět 
let, co přišel do našich farností. Proto jsem ho 
požádal o krátký rozhovor. 
 
Ondřeji, mohl bys nám říct několik slov o svém 
dětství a rodině? 
 Pocházím z Brna, kde jsem prožil celé své 
dětství. Mám 6 sourozenců, se kterými si velmi 
rozumím. Nejvíc se sestrou Serafínou, která je 
boromejka, a s bratrem Petrem, který je knězem 
salesiánem. Můj táta zemřel před 3 lety, ale ma-
mince se daří dobře a každý rok v létě si ji beru na 
týden k sobě na faru. Často se navštěvuji 
s bratrem Bohoušem z Krucemburku a občas ke 
mně přijede i nejstarší sestra Jana s vnoučaty ne-
bo neteř Anežka s dětmi. 
 
Jaká byla tvoje cesta ke kněžství? 
 To je na dlouhé vyprávění. Poprvé jsem 
zaslechl Boží hlas tímto směrem asi v 16 letech. 
Nepřipadal jsem si jako vhodný kandidát a rozmlouval to Pánu Ježíši, ale On byl jiného 
názoru. Vystudoval jsem teologickou fakultu v Praze, jáhenský rok jsem prožil v Českých 
Budějovicích. Na kněze jsem byl vysvěcen 1. 11. 1998 v Ostravě a moje první místo 
kněžské služby byl Zlín. 
 
Kudy vedla tvá cesta do Skutče a na Ranou? 
 Místo na Rané a ve Skutči mi nabídl pan biskup na jaře roku 2016. Důvodem byla 
především má práce s dětmi a mládeží, která je zde třeba. Jel jsem se sem podívat a bě-
hem pár dnů bylo rozhodnuto. Jsem za to velmi vděčný! Předtím jsem působil tři roky 
v Pardubicích. 
 
Jak se ti líbí život na vesnické faře? 
 Původně jsem měl bydlet na faře ve Skutči, ale když se fara na Rané uvolnila a 
mohl jsem si ji prohlédnout, pocítil jsem, že tady budu šťastný. Své rozhodnutí jsem si 
musel obhájit u otce biskupa. Po tatínkovi jsem vesnický člověk a moc se mi tady líbí. 
Miluji pohled do přírody, normální fyzickou práci, a čím dál víc se raduji z práce na za-
hradě a v lese. Z kuchyňského okna občas vidím Sněžku. 
 
Na co rád vzpomínáš, za těch téměř pět let, co jsi tady? 
 Nejvíc vzpomínám na všechny krásné chvíle s farníky. Ať už to byly krásné boho-

ROZHOVOR S OTCEM ONDŘEJEM 
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služby, poutě, otevření Komunitního centra, brigády, nebo ještě víc na různé výlety a 
tábory s dětmi. Bylo toho opravdu hodně a teď mi to v době pandemie chybí. 
 
Jaké jsou tvé plány do dalších let? 
 Přemýšlím hodně o nové evangelizaci, jak by se dala realizovat v našich skrom-
ných vesnických podmínkách. Začaly hezky Kurzy Alfa, setkávání seniorů a přednášky 
v Komunitním centru, loutková představení. Nemám konkrétní cíle, spíš hledám a na-
slouchám i vám farníkům, co by se hodilo podniknout. 
 
Musel jsi nějak přehodnotit pohled na kněžskou službu v této době „covidové“, kte-
rá trvá již více než rok? 
 Počátky doby covidové byly pro mě šok. Připomnělo mi to neblahé časy u salesiá-
nů, kdy jsem se cítil zbytečný. Teď už jsem si zvykl, mše a svátosti vysluhuji ve stejném 
objemu, jen věřících bohužel může být v kostele jen několik, proto častěji jezdím do ro-
din. Nejvíc mi chybí kontakt s dětmi. Naštěstí se podařilo rozjet náboženství formou pra-
covních listů a výuka na gymnáziu běží aspoň na dálku. Při loňské jarní vlně covidu jsem 
s ministranty každý týden chodil do lesa na dřevo. Teď mají všechny děti online výuku, 
takže se mnou do lesa jde jeden nebo dva. I tak je to velká radost a náš farní les se zvele-
buje. 
 
Jak jsi prožil letošní postní dobu? 
 Letošní půst byl pro mě klidným časem. Mohl jsem čerpat pro svůj duchovní život 
z brožury Půst a víc jsem četl i další knihy, např. rozhovor s Dr. Petráčkem „Naděje 
v dějinách“ nebo rozhovor s P. Rybářem „Deník venkovského faráře“. Víc jsem si mohl 
užít křížové cesty v kostele i hodně času při práci v lese. 
 
Máš pro nás nějaký podnět, vzkaz, myšlenku do nadcházejících Velikonoc? 
 Rád bych vás každého, bratře a sestro, povzbudil k odvaze a tvůrčí aktivitě v životě 
víry, životě rodiny, farnosti i společnosti. Je pryč doba, kdy jsme automaticky šli v neděli 
do kostela a nějak ta hodina utekla. Je pryč doba, kdy doma nebo v práci všechno mohlo 
běžet stereotypně den za dnem. Současná doba nás nutí vymýšlet cesty, jak se zúčastnit a 
prožít mši svatou, jak zvládnout nové situace v práci či rodině, jak překonat svoje osobní 
slabosti vyvstalé dobou pandemie. Nenechte se strhnout k nadávání na politiky, skepsi 
ohledně očkování nebo čemukoli dalšímu negativnímu. Postavme se k životu jako výzvě, 
Boží výzvě: „Něco s tím udělej. Máš na to. Já ti důvěřuji, že to zvládneš a pomůžu ti!“ 
Odvaha je znamení Božího Ducha a tu vám každému přeji! A když budete potřebovat si 
třeba jen promluvit, jsem na faře skoro pořád, klidně přijďte, udělám kafe. 
 

Děkuji za rozhovor a přeji ti příjemné chvíle mezi námi do dalších let. 

Petr Sodomka 
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Několik otázek jsme měli i pro naše všem známé studentky: 
 
Berete už distanční výuku jako samozřejmou věc? Nebo se vidíte 
zpět ve škole? 
B.A.: Distanční výuku už beru jako samozřejmost. 
K.A.: Distanční výuka mi ze začátku vyhovovala, protože to byla změna, 
teď už se ale těším do školy. 
 

Jaké byly začátky, měly jste vybavení i technické dovednosti? 
B.A.: Když na jaře začal tento způsob výuky, tak mi vybavení ani tech-
nické dovednosti nescházely, dokonce mi ta distanční výuka velice vy-
hovovala, občas jsme si volali s učiteli, ale jinak jsme měli úkoly, které 
jsme mohli plnit, kdy jsme chtěli, takže bylo více volného času. 
K.A.: Ze začátku jsem neměla své vybavení a s technickou dovedností 
jsem na tom taky nebyla úplně nejlépe, ale tahle situace mě trochu zdokonaluje.   
 

Jak jste na tom se vstáváním a denním režimem? 
B.A.: Vstávání pro mě není odjakživa žádný problém, vstávám i teď hodinu před začátkem 
výuky. A denní režim mám podobný, jako když chodím do školy. 
K.A.: Ráno vstávám ve stejný čas, jako když se chodí do školy, mám pak díky tomu čas se v 
klidu připravit. 
 

Kolik času vám distanční výuka zabere? 
B.A.: Hodně času. Obvykle od 8 do 14 nebo 15 hodin máme online hodiny, potom úkoly na 
další 2 až 3 hodiny (jak kdy) a ještě zbývá se naučit na další den. Máme tedy stejný rozvrh 
jako ve škole. 
K.A.: Tak zhruba do 13. hodiny jsem zaměstnaná tak nějak jako ve škole, pak většinou dělám 
domácí úkoly, nebo píšu testy. Vlastně hodně záleží na tom, kdy úkoly přijdou. 
 

Jaká jsou pozitiva i negativa? 
B.A.: Dobré na distanční výuce je, že můžeme být v pohodlí domova a 
máme výborné obědy od maminky. Mezi negativa patří, že dostáváme 
o dost více úkolů a samozřejmě mi chybí osobní kontakt se spolužáky. 
K.A.: Pozitivní mi přijde to, že můžu být více s rodinou. A jako negativ-
ní věc je pro mě ztráta fyzických kontaktů (spolužáků…) 
 

Máte čas i na něco jiného? Co vás baví? 
B.A.: Někdy mám pocit, že mi moc volného času nezbývá, ale když se 
najde chvilka, tak si ráda zahraji na klavír, na kytaru nebo zpívám. 
K.A.: Myslím, že na všechno si udělám čas, ale jelikož se na distanční 
výuku vážou i hodiny v ZUŠ, tak je to někdy náročné. 
 

Jako farníci jsme velmi rádi, že svým zpěvem a hrou obohacujete jak 
nedělní dětské mše sv., tak i ty všední. Vždyť v tomto věku neznáme 
nikoho, kdo by se tohoto ujal… 
 

Někdo vás oslovil, cítily jste to jako potřebné, jaký byl vlastně prvo-
počáteční impuls? 

ROZHOVOR S A. KOZDERKOVOU A A. BÁRTOVOU  
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B.A.: Celé to začalo zpíváním žalmů na, tehdy ještě středečních, dětských mších svatých 
s otcem Vidourkem, který nám tuto možnost nabídl. V tu dobu hrál na dětských mších taťka 
na kytaru, a tak jsem se k němu postupně přidala. 
K.A.: Byla jsem ráda a měla jsem radost, ale když si vzpomenu na pár minut před první stu-
dentskou mší, tak jsem měla docela strach. 
 

Míváte trému? 
B.A.: Ne, trému nemám skoro nikdy. 
K.A.: Jsem zvyklá vystupovat už odmala, takže s tím nemám tak veliký problém, ale najdou se 
chvíle, kdy se tréma objeví. 
 

Kde a jak často zkoušíte? 
B.A.: Nemáme žádné pravidelné zkoušky. Dohromady jsme zkoušeli všichni akorát před prv-
ním svatým přijímáním a před štědrovečerní dětskou mší sv. Na nedělní dětské mše sv. si 
akorát předáme noty a natrénujeme si je doma zvlášť. A na studentské mše sv. každá vybere-
me 2 písničky a zpíváme bez zkoušení. 
K.A.: Na varhany chodím trénovat do kostela pětkrát týdně, na klavír a kytaru se snažím tré-
novat každý den a zpívám si skoro pořád, ať už při práci nebo ve volném čase. 
 

Co raději zpíváte, žalmy bez doprovodu nebo písně ke mši svaté? Proč-? 
B.A.: Já osobně mám radši písně ke mši svaté. Líbí se mi, že je zvuk bohatší, a když hraju na 
klávesy, tak si mohu víc pohrát s různými styly doprovodů. Ale i žalmy mají své kouzlo. 
K.A.: Mám asi radši rytmické písně, můžu tak více improvizovat doprovod. 
 

A poslední otázka: Kde se holky vidíte za 10 let? 
B.A.: Já upřímně vůbec netuším. Baví mě hodně věcí, hlavně hudba, cizí jazyky a matemati-
ka, takže bych se něčemu z toho v budoucnu věnovala. 
K.A.: Do budoucna bych chtěla být zdravotní sestrou, a tak pomáhat lidem a zároveň rozdá-
vat radost zpěvem. Chtěla bych mít rodinu a 3 děti. Můj sen je mít rodinný dům a velikou 
zahradu . 
 

Je opravdu radost a zážitek vás poslouchat. I když nemůžete slyšet náš potlesk, prosíme, vytr-
vejte. 

R. Spilková 
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Skuteč: 24 851 Kč 
Radčice: 1 600 Kč 
Žďárec: 4 002 Kč  
Zhoř: 1 051 Kč  
Lažany: 1 550 Kč  
Štěpánov: 2 510 Kč 

Zbožnov: 1 610 Kč 
Skutíčko: 640 Kč 
Předhradí: 13 432 Kč 
Raná: 14 461 Kč 
Oldřetice: 11 006 Kč 
Vojtěchov: 5 410 Kč 

Pokřikov: 4673 Kč 
Kladno: 5 350 Kč 
Holetín: 12 890 Kč 
Mrákotín: 6 604 Kč 
Prosetín: 5 839 Kč 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zasloužili o průběh Tříkrálové sbírky, moc děkuji za je-
jich pomoc a těším se na další spolupráci v příštím roce. Pro případné další informace můžete 
psát na mail: peter.bortel@gmail.com .  

Peter Bortel 



 Někteří jste se se mnou již setkali na ekumenických boho-
službách v minulém roce. Ale přesto pár slov o mně. Jmenuji se 
Honza Mikschik a pocházím z horského městečka Abertamy 
v Krušných horách, ve kterém jsem prožil dětství a část dospívání. 
 Během dálkových studií teologie v Praze jsem si přivydělá-
val v různých profesích. Ze začátku jako ještěrkář, dále jako proda-
vač v prodejně elektra, na salaši jako výrobce biosýrů, v česárně 
vlny a nakonec jako servisman lyží, snowboardů a bruslí. 
 Od mládí mě zajímaly, jako mnoho mladých kluků, motorky 

a auta. A dalo by se asi bez nadsázky říci, že právě nadšení pro motorky mě svým způsobem 
přivedlo k Bohu. Ale o tom třeba jindy. 
 Během studií jsem nalezl zalíbení v dobrovolnické činnosti, především v domovech pro 
seniory, stacionářích a jako asistent u dětí s postižením. 
 Po studiích jsem na chvíli obul toulavé boty a tři měsíce jsem strávil u Kanaků, křesťanů 
v Nové Kaledonii. Po návratu mě vítr zavál ze západu na východ, přes Orlovou na Karvinsku, 
kde jsem byl na roční církevní praxi, až do Krouny, kde v současné době působím přes dva roky 
jako evangelický farář. 
 Ve zdejším kraji se mi líbí, užívám si všech ročních období, hlavně jara a pozdního léta. 
Když je vše v květu a když pak zlátne obilí. To v Krušných horách nemáme. Ale přiznám se, že 
zase občas mi chybí výšší hory a jistá drsnost a melancholie krajiny, která je v mé domovině.  
_ Jako farář mám na starosti docela velký kus kraje – od Křižánek po Skuteč. V současné 
době obývám se svým morčetem Vanilkou a motorkou faru v Krouně. 
 Od začátku pandemie se moje farářská práce trochu proměnila. Omezení na jaře minu-
lého roku jsem strávil udržovacími opravami fary, jako třeba nahazováním komínů a renovací 
původních smrkových podlah. V létě, kdy se poněkud povolilo, jsem stihl tři tábory. Jeden 
s dětmi s postižením jako hlavní vedoucí, druhý s evangelíky z Orlové jako zástupce hlavního 
vedoucího a třetí v nedaleké Pusté Rybné jako řadový vedoucí. Tak hezky sestupně.  _ 
 Pokud to šlo, snažili jsme se v Krouně, Skutči a Svratouchu držet pravidelné nedělní 
bohoslužby. V současné době máme bohoslužby jen v Krouně – těžíme z toho, že máme velký 
kostel, takže se nás může scházet docela dost. Dokonce jsme zvládli úspěšně celé zimní období 
v kostele! Což už se dlouho nestalo, ale za vydatné pomoci dek, kávy a čaje při bohoslužbách se 
i třeskuté mrazy daly přečkat. 
 Od podzimu loňského roku jsem začal vážně uvažovat o nějaké aktivní dobrovolnické 
službě. Jednak proto, že už se mi dlouho stýskalo po nějaké dobrovolné činnosti, kde bych mohl 
pracovat nejen hlavou, ale též rukama. A taky jsem rád, když mohu svůj čas využít smysluplně 
pro druhé lidi. A když to ještě jednodušeji – říkal jsem si, v duchu křesťanské víry, že nejsem 
ještě zatížen rodinnými povinnostmi, tak kdo jiný by v této době měl jít sloužit, než právě já. 
Protože jsem v minulosti vypomáhal v domovech pro seniory a vím, jak tato doba je pro většinu 
z nich komplikovaná – izolace a odloučenost od příbuzných, tak jsem právě oslovil takovéto 
zařízení. 
 No, a tak od ledna tohoto roku vypomáhám ve Skutči v SeniorCentru. Převážně chodím 
několikrát týdně vypomáhat na dvanáctihodinové „šichty“ na přímou péči. Když mám chvíli 
času, navštěvuji místní klienty a chodím si s nimi povídat. Je to velice příjemně strávený 
čas. V rozhovorech mi hodně pomáhá docela dobrá znalost Skutče a okolí. Za ty dva roky, co 
bydlím v tomto kraji, jsem ho celkem důkladně poznal a prochodil. A tak se mi ještě nestalo, že 

SEBEREFLEXE JANA MIKSCHIKA 

8 FARNÍ ZPRAVODAJ  - VELIKONOCE 2021 



     Je to přibližně rok, co se nám všem změnil život po propuknutí pan-
demie covidu. Pracuji jako lékař ortopedicko-traumatologického oddě-
lení. Na počátku jsme se museli smířit se zastavením plánované opera-
tivy na jeden a půl měsíce. Ještě s optimismem jsme o prázdninách 
dohnali „ztrátu“ a všechny plánované operace do konce srpna byly 
provedeny.  
 S novou vlnou se ale i naše oddělení přeměnilo na podzim v 
Covid jednotku a všichni si začali plně uvědomovat změnu, která přišla. 
Na oddělení, kde dosud úmrtí bylo velmi výjimečnou událostí (1-2x do 

roka), nám nyní začali pacienti předaní z interního oddělení umírat i několikrát za den.  
 Každodenní navlékání se do obleků, ve kterých jste jako ve skafandru, působí stále vel-
mi nepříjemně na každého z nás. Jak se asi cítí člověk na lůžku, kde mu přicházíte podat léky a 
jídlo, převléci postel či pomoci s hygienou? Vidíte jen oči, zbytek je zakryt anonymním oblekem 
z „jiného světa“. Vše musíte provést rychle a bez zbytečného prodlení, a to nejen proto, že v 
obleku je jako v sauně, ale máte na oddělení ještě další, kteří potřebují vaši pomoc. 
 Každou ztrátu nesl ošetřující personál velmi těžce. Slzy, mlčení, otázky, proč a co se to 
vlastně děje, byly všudypřítomné. Telefonáty rodinám s oznámením ztráty jejich blízkých, na to 
si nelze zvyknout. O službách se postupně rozvíjela debata o smyslu života, smrti a ceně vztahů 
nejen v rodinách a práci, a především o samotě umírajících a opuštěných. Každý z nás si to 
potřeboval a potřebuje nějak vyřešit.  
 Mě samotného nejvíce zasahovalo umírání našich pacientů v osamění. Často se nám 
stává, že úmrtí pacienta ani nečekáte, hodinu před tím s ním mluvíte, a najednou tu není. Rodi-
ně jste sdělil, že je vše v pořádku a ten člověk náhle – za hodinu už - odešel... Těžko vysvětlitel-
né a pochopitelné. Na mysl po úmrtí vám přichází, a co teď dál.  
 Je třeba se alespoň rozloučit, udělat kříž, pohladit zemřelého, pronést modlitbu za spá-
su jeho duše a poděkování Hospodinu za jeho život. Poděkovat za to, že tu byl, žil svůj život se 
svými nejbližšími. S ním odchází kousek tohoto světa. Potom už jen pomůžete s uzavřením do 
černého pohřebního vaku.  
 Jaký je můj úkol zde? A co mohu udělat nejen pro své pacienty, ale také pro své blízké? 
Je to společně strávený čas, je to každodenní úsměv, setkání očí, pohlazení...  Můj obdiv patří 
všem zdravotním sestrám a dalšímu ošetřujícímu personálu. 
 Nám všem přeji brzké naočkování a schopnost vidět smysl toho všeho a přinášet naději 
do našich všedních dnů.   

MUDr. Ing. Petr Ptáček 

ROK S ONEMOCNĚNÍM SARS COV 2 
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by se mi v rozhovorech těžko hledalo téma.  Klienti jsou pochopitelně zvědaví i na mě. Přeci 
jenom jsem tam takový nový, cizí „element“. A osoba faráře, zvláště mladého, vzbuzuje spous-
tu zajímavých dotazů, které rád zodpovídám. 
 Mile mě též překvapilo vřelé přijetí v kolektivu pečovatelek, pečovatelů, zdravotníků a 
ostatních zaměstnanců.  A moc si vážím jejich práce a obětavosti v minulých měsících i 
v současné době. A tak jen nesměle doufám, že jim alespoň trochu svojí přítomností a 
„činností“ odlehčím. 
 A přiznám se, že se do SeniorCentra vždy těším, a tak mi nedělá problém vstávat i před 
pátou ranní, za což mě v tomto předjaří, každé ráno odmění ptactvo vítající svým zpěvem nový, 
Bohem požehnaný den… 



 Ve Skutči se 20. 3. konala jako obvykle, ale opět neobvykle, duchovní obnova. Probí-
hala v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde mohl být omezený počet posluchačů. Neomeze-
ný počet posluchačů však mohl obnovu prožívat v přímém přenosu v teple u svých počítačů. 
A jak už jsme si poslední dobou zvykli na kdejaké změny, nikoho snad ani nepřekvapilo, že se 
přednášející nemohl dostavit, a to z důvodu karantény. Místo něj se vedení obnovy ujal P. 
Ondřej Matula a seznámil nás s Apoštolským listem Svatého otce Františka „Patris Corde“, 
vydaným u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve. 
 

 Papež František píše, že tato jeho touha podělit se o své postřehy o sv. Josefovi, vzrost-
la v uplynulých měsících pandemie, ,,kdy můžeme uprostřed krize zakoušet, že „naše životy 
utvářejí a nesou obyčejní – většinou opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na titulních stranách 
novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších show, nepochybně však dnes píší roz-
hodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci obchodních 
domů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, dobrovolníci, kněží, řeholnice a 
mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, že se nikdo nezachrání sám. […]“ 
 

Na sv. Josefa pohlíží jako na ,,otce několika tváří“. 
 

1. Milovaný otec – kterého křesťanský lid vždy miloval, je mu zasvěceno mnoho kostelů, in-
stitucí apod., protože Svaté rodině daroval sebe sama, svůj život a svoji práci a že přetavil 
svoje lidské povolání v rodinnou lásku skrze nadlidské obětování sebe, svého srdce a všech 
schopností, v lásku danou do služby Mesiáše, který vyrůstal v jeho domě, jak konstatoval již 
sv. Pavel VI. 
 

2. Něžný otec – sv. Josef nás tak učí, že věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může půso-
bit skrze naše obavy, naše chyby a slabosti.  
 

3. Poslušný otec – sv. Josef dokázal vyslovit svoje „fiat“ v každém rozhodujícím okamžiku, 
stejně jako Maria při Zvěstování a Ježíš v Getsemanech. 
 

4. Přívětivý otec – přijal Marii bez jakýchkoli podmínek. Sv. otec vybízí, abychom se jím in-
spirovali a i my přijímali druhé takové, jací jsou. A také, abychom přijímali i události, ke kte-
rým v našem životě dochází a jejichž smysl nechápeme. ,,Pokud svůj životní úděl nepřijme-
me, nedokážeme jít dál, protože budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných zkla-
mání“. 
 

5. Otec odvážně vynalézavý – Sv. otec nám klade na srdce, že: ,,První etapou každého pravé-
ho vnitřního uzdravení je přijetí vlastního údělu, neboli otevření se také tomu, co jsme si ve 
svém životě nevybrali. Je zapotřebí ale dodat další důležitou vlastnost: odvážnou vynaléza-
vost. Nastupuje zejména ve chvílích, kdy se setkáme s těžkostmi. Těžkost nás může buďto 
zastavit, a vyklidíme pole, nebo jí můžeme čelit. Právě těžkosti někdy umožní, že se v nás pro-
budí zdroje, které jsme netušili“. Kéž je nám sv. Josef vzorem a posilou. 
 

6. Pracující otec – sv. Josef byl tesař, který své rodině poctivě obstarával živobytí a od něj se 
mohl P. Ježíš naučit hodnotě a důstojnosti práce a ačkoliv byl Bohem, neopovrhoval jí. Sv. 
otec zdůrazňuje, že ,,pracující člověk, ať už je jeho úlohou cokoli, spolupracuje se samotným 
Bohem, stává se tak trochu stvořitelem okolního světa.“ A také, že máme prosit sv. Josefa, 
patrona práce, aby žádný mladý člověk ani rodina v dnešní době bez práce nebyli.  
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE SKUTČI 2021  
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Víte, jak se jmenují, i s přívlastky, dny ve 
Svatém týdnu? 

• Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, Bílá sobota, dál nevím … 

• Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, 
Velikonoční neděle 

• Zelený čtvrtek, Velký pátek, sobota – tak 
to nevím, Černá neděle 

• Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle, 
Červené pondělí 

• Zelený čtvrtek, Modrý pátek, sobota – 
nevím, neděle – nevím  

 
 
 
 
 

Víte, co si křesťané připomínají o Velikono-
cích? 

• Velikonoční atmosféru, celkově příchod 
jara 

• Vzkříšení Ježíše Krista 

• Jó, kdybych věděla … jsem katolík na 
baterky 

• Zrození života, jara 

• Vím, jen tu klasiku … zmrtvýchvstání a 
ukřižování 

• Vzkříšení Krista 

• Že by vítání jara? … moc tyto věci neovlá-
dám 

• Zmrtvýchvstání vrchního Žida 

• Vstal Ježíš z mrtvých, ale vlastně nevím 
proč 

• Ježíš vstal z mrtvých, znovuvzkříšení  

ANKETA MEZI ZAMĚSTNANCI SENIORCENTRA 
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7. Stín otce – pozemský stín nebeského Otce. Sám Bůh miluje láskou, která nevlastní. Ani 
rodiče nemají své děti vlastnit a zadržovat, ale naučit je rozhodování a svobodě. ,,Josefovo 
štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování“, říká Sv. otec. Kéž se i my doká-
žeme sv. Josefem inspirovat každý den.  
 

 Po přednášce následovala křížová cesta, kterou vedl Jirka Kozderka a její jednotlivá 
zastavení odrážela dnešní dobu v pandemii. Byla to hluboká inspirativní zamyšlení. 
Přednášku i křížovou cestu lze zhlédnout na webových stránkách farnosti a P. Matulovi i 
Jirkovi patří velký dík.  

M. Požárová 



Vydáno  28. března 2021 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 

MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY A AKCE 

platí za normálních podmínek - změna programu vyhrazena :-) 

11.4. - 14:00 - poutní mše sv. - Janovičky 
11.4. - spol. udělování sv. nemocných  
25.4. - Tichá sbírka a od 17:00 - fara Skuteč - možnost sv. smíření 
25.4. - 9:30 - poutní mše sv. v Předhradí  
2.5. - pěší pout na Chlumek u Luže - f. Předhradí, Raná, Skuteč /14:00 - mše sv./ 
2.5. - farní kostel Skuteč, Předhradí - dětská mše sv. 
5.5. - 18.00 - festivalový koncert ve farním kostele Skuteč 
16.5. - 9.30 - poutní mše - sv. Jana Nep. - kostel Předhradí 
16.5. - 11.00 - poutní mše sv. ve Skutíčku 
17.5. - 8:00 - farní kostel Skuteč - mše sv. pro maturanty 
23.5. - 11:00 - poutní mše sv. ve Stříteži  
23.5. - 14:00 - poutní mše sv. ve Žďárci  
28.5. - Noc kostelů - Skuteč - horní i dolní k., Janovičky   
29.5. - poutní mše sv. - Zbožňov  
30.5. - 8:00 - poutní mše sv. v Prosetíně 
30.5. - 11.00 - poutní mše sv. - Brdo 
30.5. - 17:00 fara Skuteč – možnost sv. smíření + Tichá sbírka 
6.6. - Slavnost Těla a Krve Páně - 7.30 - mše sv. a průvod z farního kostela do k. Božího Těla 
ve Skutči + adorace 
6.6. -  9.30 - mše sv. a průvod  v Předhradí    
6.6. - Farní den - Předhradí 
11.6. - 18:00 - mše sv. v Leštince 
14.6. - 18:00 - koncert M. Eben a M. Káčerková - Labyrint světa a ráj srdce -far. kostel Skuteč 
27.6. - 11:00 - poutní mše sv. v Hluboké 
27.6. - 11.00 - poutní mše sv. ve Lhotě 
27.6.  - Tichá sbírka  
30.6. - 8:00 - mše sv. ve Skutči na konci šk. roku pro gymnázium 

Účet pro finanční příspěvky pro farnost Skuteč: 1143388369/0800  
 
Účet pro příspěvky na opravu farní střechy ve Skutči: 4295878379/0800 
 
Účet pro finanční příspěvky pro farnost Předhradí: 1144532369/0800  
 
Účet pro finanční příspěvky pro farnost Raná: 1143545379/0800  

Májové budou v Předhradí ve čtvrtek a v neděli, a ve Skutči vždy po večerní mši sv. 
 

V letním období je v Předhradí ve čtvrtek mše sv. v 18:00 a na první pátek v 18.00. 
Ve Skutči budou od Velikonoc v neděli večer a ve středu mše sv. v dolním kostele. 
V Hluboké budou mše sv. v 18:30. 
Na Štěpánově 2. sobotu bude mše sv. v 18:00. 
V Lažanech 4.sobotu mše sv. v 18:00. 

Farní tábor Písařov 8. – 14.8.2021 
Pro letošní farní tábor máme zajištěnou faru v Písařově, okr. Šumperk. Přihlášky budou 
k dispozici během dubna. Tábor se uskuteční v závislosti na aktuální epidemiologické situaci 
v té době. 


