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Zpravodaj
FARNOSTÍ SKUTEČ, RANÁ A PŘEDHRADÍ

Slib otci
Dlouhé podzimní a zimní večery trávím rád u hezkých ﬁlmů. Zrovna jeden krásný
jsem zhlédl přes internet včera. Jmenoval se „Stříbrná brusle“ a odehrával se v carském Rusku, v Petrohradě v zimě roku 1899/1900. Mladík Matvej žil sám se stárnoucím otcem a živil
se jako poslíček. Pěšky i na bruslích po zmrzlé řece rozvážel pečivo. Bohužel ho propustili a
do toho zjistil, že jeho otec má pokročilou tuberkulózu. Jediná naděje by byla zaplatit mu léčení v Německu. Seznámí se s partou kapsářů a naučí se okrádat bohaté lidi, aby získal peníze na tatínkovo léčení. Když přinese peníze domů, nemocný otec se hrozně rozčílí:
„Nepoctivé peníze nejsou požehnané! Slib mi, že peníze vrátíš!“ Jenže mít spoustu peněz,
toho se těžko zříká, a tak raději odejde z domu. Teprve až tatínek zemře, zvítězí jeho svědomí
a peníze daruje. Svou roli v tom hraje i láska k jedné mladé šlechtičně, ale to už bych vám
prozradil moc.
Osobně se mi velmi líbil statečný otec, který pomalu umírá, ale nestěžuje si a odmítne
pomoc, která by nebyla poctivá. Mladík si tento vnitřní boj ještě musí vybojovat. Kéž by všichni dříve narození byli tak poctiví jako onen tatínek, který nemyslel na sebe a svou záchranu,
ale na čest a pravdu a poctivou budoucnost svého dítěte! Kéž by všichni mladí lidé bojovali o
čisté svědomí!
Přeji vám všem, milí farníci, ať ve svých rodinách opatrujete i o těchto opět trochu
mimořádných Vánocích ony „brusle po dědečkovi“ jako ve zmíněné ﬁlmu. Ať nepropadneme
pokušení nepoctivosti v době ztížených podmínek a ohrožení i ﬁnančního, ale držíme se pokladu království nebeského, jehož představitele a Dárce budeme v těchto dnech oslavovat!
Otec Ondřej a otec Jan
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Ráda bych Vás jménem našeho skautského střediska pozvala na akci Půjdem spolu do
Betléma, která proběhne 23.12. Můžete přijít kdykoliv v časovém rozmezí od 15:30 do 17:30.
Akce proběhne formou krátké venkovní procházky, která bude začínat u kostela Božího Těla
ve Skutči. Nenechte si to ujít!
Přeji klidné prožití vánočních svátků.
T. Spilková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí farníci, blíží se konec dalšího kalendářního roku, a tím i další
ročník Tříkrálové sbírky. Letošní sbírka proběhla téměř anonymně, skoro
bezkontaktně a já jsem neměl možnost ani všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli s jejím omezenějším průběhem. Chci poděkovat všem, kdo
jste byli ochotni pomoci jako vedoucí skupin, koledníci, nebo se jinak
organizačně zapojili. A samozřejmě díky patří i těm, kdo přispěli ﬁnančně.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 8. ledna 2022. Minulý rok
nám 23.12. bylo zamezeno v běžném průběhu. Věřím, že letos vše proběhne tak, jak jsme byli
zvyklí z let minulých. Chci Vás všechny, kteří jste byli zvyklí se jakýmkoliv způsobem zapojit
do jmenované sbírky, opět požádat o pomoc. Všechny Vás během prosince budu postupně
kontaktovat. Kdybyste se kdokoliv chtěl zapojit jako vedoucí skupinek, je vyžadován minimální věk 15 let a můžete mě i osobně kontaktovat na t.č. 605 894 384. Vše důležité Vám
bude poté sděleno po telefonu. Též chci poprosit o pomoc i mládež, či děti, které se chtějí
zapojit jako tři králové, bez Vás by žádná skupinka nebyla kompletní. Tradičně nám v tomhle
nejvíce vypomáhají skutečští skauti, kterým jsem za jejich pomoc vděčný.
V neposlední řadě chci poukázat i jinou stránku Tříkrálové sbírky. Všichni mějme na
paměti i jiné poslání tří králů. Když tenkrát putovali za Kristem, jejich pouť netrvala pár hodin, jako bude trvat ta naše. Hvězdu sledovali nejeden den, a než nalezli Krista v Betlémě, i
osobně museli prožít různé strasti, těžkosti, či jiné problémy. Legendy dokonce praví, že původně těch králů bylo víc než jen tři, ale jenom tito tři - Kašpar, Melichar a Baltazar, jak je
známe, dorazili až do cíle. I nám možná nebude přát ideální počasí, nebo přijde únava, hlad,
či jiné strasti. I přes to všechno se všichni přenesete a budete moci lidem, kde Vás přijmou
přinést nejenom prázdnou pokladničku a žádat peníze, ale přinesete hlavně radost, úsměv, …
které budeme mít díky Kristovi v našich srdcích, obzvláště v době vánoční. Takhle nebudeme
mít v hlavě jenom kolik jsme vybrali, nebo kdo nám dá více sladkostí, ale tím, že sami budeme dávat – i sami hodně dostaneme. Největší radostí je radost, kterou Vám dá člověk obdarovaný. Pojďme tedy společně v tomhle duchu pomáhat sbírkou jak lidem, co budou mít užitek
z peněz, co se vyberou, tak i sami sobě. Tato pomoc nám tak dá nejenom radost, ale též nás
přiblíží více Kristovi, který obdaroval svět sebou samým.
Váš koordinátor tříkrálové sbírky ve Skutči
Peter Bortel
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LETOŠNÍ DOVOLENÁ
V minulém čísle FZ jsme byli vyzváni, abychom se s ostatními podělili, jak jsme prožívali letošní dovolenou, proto píši.
Liberec
Čím více se blížil termín rodinné
dovolené, tím více jsme se všichni těšili.
Sejít se v jeden termín celá rodina je
občas obtížné, když máte více dětí, ale
nám se to podařilo. Co to pro nás znamená? Utéct od běžného stereotypu,
odhodit starosti všedních dní, nemuset
vstávat ve 2:00 ráno do práce a věnovat
se rodině, užívat si společně strávených
chvil.
Letos si dovolenou vybraly děti,
přály si jet do Liberce do zoo, a tak jsme poblíž vybrali chatu v Hořeních Pasekách. Každý
den jsme chodili různě po výletech, mj. DinoPark Liberec, aquapark Centrum Babylon, kde
především děti ohromila laserová show. Pro nás dospělí byl největší zážitek výstup na horu
Ještěd. Někteří šli pěšky, někteří jeli lanovkou a nazpět pohromadě všichni pěkně po svých.
Každý z nás v tuto chvíli slyšíme o tragédii, která se stala s lanovkou na Ještědu. Děkujeme
Pánu Bohu, že se nic nestalo v tu chvíli, kdy jsme tam byly my.
Týden rychle utekl a my jsme se pomalu balili domů. Na zpáteční cestě jsme přijali
pozvání na oběd u otce Filipa Janáka v Hořicích. Odpoledne uteklo jako voda a my jsme se
vraceli s krásnými zážitky domů.
Prodloužený víkend v Maďarsku!
I když jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli v září opravdu odjedeme, ale nakonec to
vyšlo a my jsme vyrazili do termálních lázní "Sárvár" v Maďarsku . Tentokrát jsme strávili čas
s neúplnou rodinou, kvůli této době. Přesto jsme vyrazili s přáteli.
Každý si užíval dny podle svého a večery jsme trávili společně povídáním u sklenky
vína či něčeho ostřejšího na zahřátí. Nejkrásnější zážitek byl, když se
skupinka 26 věřících vydala v sobotu navečer na slavnostní mši svatou. Zpět jsme se vraceli posilněni
Duchem Svatým a povídali si o
tom, jak jsme z celé mše rozuměli
pouze "AMEN" !
Druhý den ráno jsme se
sbalili, využili posledních chvilek v
bazénu a po obědě jsme se vraceli
každý ke svému domovu. Už teď se
těšíme příští rok na shledání s vámi
se všemi!
M. Spilková
FARNÍ ZPRAVODAJ - VÁNOCE 2021
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DĚTSKÉ OKÉNKO

Milé děti,
v adventu čteme o tom, jak
Panna Maria přišla na návštěvu za Alžbětou. A Alžbětě
to určitě udělalo radost.
Představte si, že za vámi na
návštěvu přijde velký kamarád. Můžete si spolu hrát,
pak si spolu dáte prima svačinu… Návštěvou můžeme
druhému člověku udělat radost. Není to těžké a přitom
to druhého potěší. Když se
snažíme dělat druhým radost, je Pán Bůh blízko. Celý
advent jsme připravovali
svoje srdíčko, aby se v něm
Pánu Ježíši líbilo. Budeme se
tedy i tento poslední týden
snažit dělat druhým radost,
abychom mohli být Pánu
Bohu blízko jako Panna Maria s Alžbětou.
Na obou obrázcích je vidět
Panna Maria a svatá Alžběta.
Najdeš mezi obrázky 15 rozdílů?
Eva Bártová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE SKUTČI
Je ráno 5.12. a máme 2. adventní neděli a mši svatou
pro děti. Pan farář Jan na konci ohlášek upozorňuje hlavně
děti, že možná přijde Mikuláš. Opravdu, zaznělo tichounké
zazvonění a kostelem kráčí svatý Mikuláš v doprovodu krásného anděla s košíky plnými balíčků pro děti. Svatý Mikuláš
všechny pozdravil, oslovil především děti a nezapomněl ani
na ty za obrazovkami, kteří sledují přenos on-line. Krátce
připomněl odkud pochází a zalistoval ve své zlaté knize. Snažil se získat i bázlivé, rozpačité, ale usměvavé děti a přesvědčit je, aby k němu přišly a řekly mu básničku, nebo zazpívaly nějakou písničku. Za svoji odvahu byly odměněny balíčkem dobrot. Poté se rozloučil a důstojně odkráčel
spolu s andělem. Už se těšíme na jeho návštěvu příští
rok.
J. Kozderka

ANKETA MEZI ZÁKAZNÍKY PEKAŘSTVÍ
Jaký nejkrásnější dárek jste dostal/-la pod
stromeček?
• když jsem byl malý, dostal jsem kombajn
(9 let)
• můj nejlepší dárek byl fotbálek (10 let)
• vnoučátko
• největší radost jsem měla z bruslí (16 let)
• nejkrásnější byly běžky
• nejkrásnější byl mobil
• cvičící série od Olgy Šípkové
FARNÍ ZPRAVODAJ - VÁNOCE 2021

•
•
•
•
•

když jsem byla těhotná
před 29 lety syna
vnoučátko
nejkrásnější dárek brusle
podběrák a všelijaké rybářské potřeby (49
let)
• vlastnoruční výrobek od dětí
• zdravé dítě
A. Kozderková
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FARNÍ POUŤ
Na letošní výlet se k nám dvěma
babičkám přidala naše vnučka Alžbětka. Ten se uskutečnil 18.9. Autobus
vyjížděl v 7 hod. ze Skutče směrem na
Předhradí. Tady čekala skupina natěšených výletníků. Přes Krounu, Svratku se blížíme ke Žďáru nad Sázavou.
Vítá nás krásné panorama Zelené Hory
s chrámem sv. Jana Nepomuckého.
Tam dnes nemíříme, ale vystupujeme u
areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Vcházíme do druhého nádvoří, jehož dominantou je klášterní bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Místní kněz nás podrobně seznámil s historií a řádem cisterciáckým, který klášter založil. Tento řád má domovské centrum v jihočeském Nepomuku, jehož patronem je sv. Jan Nepomucký. Vzácností této mariánské baziliky je historická soška Panny Marie s Ježíškem v náručí a pro svůj příběh je uctívána. Samotný chrám je
překrásnou svatyní. Dlouhou chrámovou loď zdobí množství soch z bělostného mramoru.
Klášterní bazilika je srdcem celého komplexu a jedním z mnoha skvostů architektury Jana
Santiniho, spolu s chrámem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.
Dále směřujeme do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy. Pro
zkrácení času mezi jednotlivými
zastávkami nám čte O. Jan humorné povídky z knížky Myšlenky za
volantem od Marka Ebena. Vystupujeme z autobusu na náměstí a

procházíme okolo památníku, v jehož středu je socha dívky
Zdislavy před odchodem ze svého domova. V kostele zasvěceném sv. Václavu budeme mít svou poutní mši svatou.
K nohám patronky rodin složíme své prosby, starosti i obavy. Při vstupu do kostela nás oslovil krásný interiér v čele
s plastikou sv. Zdislavy ve svatební den s rytířem Havlem
z Lemberka. Světice byla matkou čtyř dětí a umírá ve věku
pouhých dvaatřiceti let. Upravená svatyně spolu s oddělenou
kaplí pro křest působí velmi vkusně, čistě a jednoduše. Hudební doprovod při mši zajistili manželé Bártovi. Odcházíme
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z kostela s nadějí a důvěrou v mocnou
přímluvu sv. Václava a svaté paní
Zdislavy z Lemberka.
Třetí zastávka naší pouti je
Předklášteří u Tišnova. Zde v areálu
cisterciáckého kláštera „Porta Coeli –
Brána nebes“ byl čas se posilnit
z vlastních zásob, posedět v kavárně,
nebo v restauraci místního pivovaru a
zakoupit pivo (pěkně „mastné“).
Tento rozsáhlý klášterní komplex byl
za minulého režimu značně poškozen
a zničen. Nyní se postupně opravuje.
Uprostřed je kostel s krásně zdobenou vstupní branou. Zde nás překvapila průvodkyně ustrojená v dobových šatech jako královna Konstancie a podala nám výklad o historii kostela i celého kláštera.
Z Předklášteří vede naše cesta na sever k hradu Pernštejn. Již zpovzdálí obdivujeme
sídlo rodu Pernštejnů vyvýšené nad okolní krajinu, vypínající se na skále jako orlí hnízdo.
Opět obdivuhodné dílo vytvořené bez technických vymožeností, jakoby vrostlé do skalního
masívu, vystavěné lidskýma rukama. Černá hlava zubra s kruhem v nozdrách je znakem pánů
z Pernštejna. Vystoupáme
vzhůru po úzkém strmém
schodišti, přemítáme - jak zde
žili s dětmi, nosili vodu a živobytí do svých komnat a kuchyně- bez výtahu. Z portrétů na
zdech pokojů na nás hledí příslušníci rodu Pernštejnů a obyvatelé dominantního sídla.
Stojíme na vyhlídkové plošině
hradu, kolem lesy, kopce i údolí. Dýchá na nás dávná historie
zašlých časů, kdy z kopce
hradní plošiny útočil nepřítel
dělovými koulemi.
Díky vám, naši předkové, že jste nám nevděčným zanechali památky nedocenitelných
hodnot a svědectví z vašeho pozemského putování! Chceme si víc vážit každého lidského
díla, které nám přibližuje historii zašlých časů.
Poděkování za pěkný výlet patří našemu duchovnímu otci Janovi i šikovnému řidiči
autobusu. Trasa byla výborně vybraná, časově nenáročná a schůdná pro nás seniory i rodiny
s malými dětmi. Přítomnost malých dětí v autobusu a jejich hlasové projevy zpříjemňovaly
prostředí. Obohaceni poznatky a posíleni jsme již v 19 hodin byli zpět doma.
Díky, že se farní výlet mohl uskutečnit, stejně jako v loňském roce, i v době stále trvající koronavirové epidemie.
M. Dospělová, I. Dvořáková
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JENDOVY NAROZENINY
Jenda je pro mě velký vzor skromnosti a obětavosti,
proto jsem velice rád, že jsme se jako farnost dokázali sjednotit v názorech a pro Jendu společně připravit oslavu Jeho
narozenin. Položil jsem si otázku, co je důležitého pro kněze? Napadá mě spousta věcí, ale 28. 11. - v neděli ráno to
jistě byli (jeho) farníci, kteří s ním přišli sdílet společně mši
sv. Průvod dětí s květinami, dort, přání a pozvání na faru na
"Farní kafe". To vše udělalo radost nejen Jendovi, ale v této
komplikované době jistě všem, kdo mohli alespoň na chvíli
přijít, pobýt, pomoci, naslouchat a nechat se prostoupit duchem sounáležitosti .Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o toto krásné nedělní dopoledne.
S přáním všeho dobrého všem.
P. Kozderka
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ADVENTNÍ OBNOVA 11. 12. 2021
Protože se letošní postní
obnova
konala
netradičně
v kostele, letošní adventní obnova se tudíž konala v kostele již
tradičně. Pan kostelník pod
námi pěkně zatopil a kdo potřeboval dohřát zbylé části těla,
mohl jít o přestávkách na faru
do teplého sálu, na teplý čaj i
teplé lidské slovo, kde nechyběly
dobroty k zakousnutí.
Na obnovu se ale nechodíme najíst buchtami, ale pro
stravu duchovní. O tu se postaral P. Jan Regner, člen jezuitského řádu, který přijel z Olomouce. Každou přednášku začal anekdotou, která příjemně otevřela následující téma.
První blok přednášek by se dal shrnout do otázky: ,,Kde jsi…?“ Tak se ptal Stvořitel
schovávajícího se Adama a tak se ptá každého z nás. Kde se nacházíme v momentální životní
situaci? Kam směřujeme? Nebloudíme? A když jsme poznali svou ubohost, neskrýváme se
jako Adam v roští nebo za svými obrannými mechanismy? Bůh odpověď zná, ale ptá se kvůli
nám. K tomu nám pomáhá advent. Je to čas, kdy máme přibrzdit a zamyslet se nad odpovědí.
Příkladem nám může být novozákonní Zacheus. Měl ,,máslo na hlavě“ stejně jako Adam, ale
Pána vyhlížel, setkal se s ním a měl odhodlání zásadně změnit svůj život.
Po přestávce hned po anekdotě následovalo téma ,,probouzení“. Posloužil starozákonní text o Samuelovi. Bůh zve k rozhovoru a přichází jako první, stále znovu a znovu. Jen
nám to dlouho trvá, než se probudíme. Bdělost je duchovní téma – jde o prožívání přítomné
chvíle, o jejím přijetí, nevyjímaje sebe sama… Abychom mohli Boha zaslechnout a přijmout,
musíme vyklidit všechno ,,harampádí“ z našich duší a také se ztišit. Otevřít se Božímu hlasu
byla schopná Maria. Její odpovědí byla služba a chválení. A k tomu jsme povoláni i my.
O přestávkách byla
v kostele vystavena Nejsvětější
Svátost a byla i příležitost ke
svátosti smíření. Na závěr proběhla mše svatá, kterou sloužil
otec Regner a náš otec Jan. Patří
jim veliké díky, stejně tak ostatním zúčastněným za možnost
prožít společenství. Pro zájemce
je možné zhlédnout celý záznam
obnovy na webových stránkách
farnosti.
Markéta Požárová
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ROZHOVOR S P. JANEM REGNEREM
P. J. Regner povede adventní duchovní
obnovu. Ať již s naživo v kostele nebo online.
Jakkoli můžete být při tom. Zeptali jsme se:
Zavítáte do Skutče poprvé? Znáte náš kraj?
Už jsem tam jednou byl, měl jsem taky
na střední škole spolužáka ze Skutče.
Můžete se nám prosím představit?
Pocházím z Červeného Kostelce
z tradiční katolické rodiny. Tamější farnost je
poměrně živá, od dětství jsem ministroval,
angažoval se ve skautu, v různých společenstvích. Absolvoval jsem Střední odbornou školu
uměleckořemeslnou v Praze a krátce pracoval jako řezbář. Pak jsem byl v Teologickém konviktu v Litoměřicích a rok na vojně. V roce 1995 jsem vstoupil k jezuitům, ﬁlozoﬁi a teologii
jsem postupně studoval v Krakově, v Římě, ve Frankfurtu a v Praze. Rok jsem působil jako
redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu, po svěcení jsem působil dlouho v Praze v Akademické farnosti u Nejsv. Salvátora a při kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí.
Kdo vás ve víře vedl a nejvíce ovlivnil?
Během mé cesty mě ovlivnilo mnoho osobností: Tomáš Špidlík, Mariano Ballester,
Tomáš Halík, Franz Jalicz a mnozí další.
Co je typické pro váš řád?
Snažíme se hledat Boha ve všech věcech.
Proč zrovna on? Co vás oslovilo?
Oslovil mě zakladatel řádu sv. Ignác z Loyoly, který se nikdy nespokojil s průměrem a
stal se velkým učitelem duchovního rozlišování. Také mě oslovila ignaciánská spiritualita.
Kde působíte a co je náplní vaší práce?
Od března 2018 pracuji v olomoucké akademické farnosti při kostele Panny Marie
Sněžné. Pastoračně působím zejména mezi vysokoškolskými studenty. Zároveň mám na starost pokladnu komunity.
Co vás nejvíce trápí a i těší?
V poslední době mě trápí, že mnozí šíří dezinformace, věří nesmyslům, falešným zprávám a lžím. Těší mě obětavost zdravotníků, nasazení dobrovolníků, růst soucitu, solidarity a
pocitu sounáležitosti.
U čeho načerpáte síly? Umíte odpočívat?
Ano, nejvíc načerpám síly v kontemplaci, v tichém spočinutí, usebrání a ztišení.
Čím je pro vás vánoční doba? Je pokaždé jiná, nebo nepotřebujete cokoli měnit?
10
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Pro mě jsou Vánoce čas naděje a pokoje. Hlavně proto, že lidé jsou si blíž a chápou
svátky jako svátky pospolitosti a větší vzájemné blízkosti. Dokážou alespoň na chvíli odložit
sváry. Pro křesťana je důležité vědomí, že Bůh se stal jedním z nás a sdílí s námi stejný život,
že je na naší straně a dává nám sílu v naší slabosti. Vánoce v nás probouzejí schopnost vnímat vůni po Bohu, dokonce i v sekulárním světě, ve kterém jakoby už nebylo pro Boha místo.
Co byste vzkázal farníkům?
Kdo se spokojí s tím, co je, zajistí si trvalé štěstí. Hledejme stále důvody k vděčnosti a
radost si nás najde.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hezké adventní dny a požehnané Vánoce.
R. Spilková

KURZY ALFA
V loňském roce nám farnost Skuteč ve spolupráci s farností
Hlinsko nabídla účastnit se kurzu Alfa. Cílem kurzu je prozkoumat
křesťanskou víru. Po jedenáct podvečerů jsme se scházeli v čajovně
gymnázia ve Skutči.
Každé setkání začínalo pohoštěním. A proč právě pohoštěním? Protože to vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání
přátelství. Poté následovaly přednášky na dané téma např.: „Jde v
životě ještě o víc?“, „Kdo je Ježíš?“, „Proč Ježíš zemřel?“, „Jak získat
víru?“, „Proč a jak se modlit?“, „Proč a jak číst Bibli?“, „Jak nás Bůh vede?“. Tohoto úkolu
se zhostili P. Jan a P. Ondřej.
Dalším bodem setkání byla diskuze ve skupinkách. Právě diskuze je asi nejdůležitější
součást každé Alfy. Zde je příležitost podělit se o úvahy a myšlenky k přednášenému tématu.
Bylo zajímavé a obohacující poslechnout si reakci ostatních, sdílet zde svůj vlastní pohled na
věc v přátelském a otevřeném prostředí. Skupinky byly rozděleny podle farností. V tomto
kurzu se sešly tři: hlinecká, skutečská a ranská. Toto rozdělení platilo po celou dobu kurzu.
Nejednalo se ale o uzavřené skupiny. Na kurz mohl přijít kdokoliv z farníků. A tak se stalo, že
někdy nás bylo ve skupince 5 a někdy i 12. Nebylo podstatné, kolik se nás sešlo, ale společenství, které vzniklo.
Setkání trvalo přibližně dvě hodiny. Pouze jedno sobotní odpoledne jsme se sešli na
delší čas. Setkání proběhlo na faře, přednášky a diskuze byly dvě a navíc byl ﬁlm a adorace.
Film „Most“, který nám byl promítnut, je o muži, který se musel rozhodnout mezi povinností
a láskou. Potom jsme společně hledali prvky, které se ve ﬁlmu shodovaly s životem Ježíše
Krista. Následovala společná večeře a adorace v kostele.
Při posledním setkání proběhlo zhodnocení kurzu. Zamýšleli jsme se, zda kurz příští
rok zopakovat, na jakou cílovou skupinu se zaměřit a co vylepšit. I když tento kurz se musel
kvůli koronavirové epidemii přerušit, podařilo se vytvořit krásné společenství, které každého
nějak obohatilo. Důkazem bylo i to, že znovuobnovení kurzu přilákalo bratry evangelíky, kteří s námi diskutovali na dané otázky a obohacovali nás svým životem víry. Tímto bych chtěla
upřímně poděkovat všem, kteří se na přípravě a bezproblémovém průběhu kurzu podíleli.
S. Pavlišová
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MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY A AKCE
23. 12. Živý betlém
8. 1. Tříkrálová sbírka ve Skutči a Předhradí
12. 1. Pastorační rada v 17.30 ve Skutči
13. 1. Past. a ek. rada farnosti v 16.45 v Předhradí
6. 2. Dětská mše sv. ve Skutči a Předhradí
26. 2. Věda, víra, skauting - skautský seminář v Kulturním klubu Skuteč
28.2. a 1.3. Farní lyžování
6. 3. Dětská mše sv. ve Skutči a Předhradí
9. 3. Ekonomická rada v 17.30 ve Skutči na faře
25.- 27. 3. Duchovní obnova ženy v Rokoli
2. 4. Postní duch. obnova na gymnáziu ve Skutči
3. 4. Dětská mše sv. ve Skutči a Předhradí
7. 4. Vikariátní setkání kněží na Rané
13. 4. Předvelikonoční mše sv. s gymnáziem v 8.00 ve Skutči
31.7. - 6.8. Farní tábor Uhelná Příbram
platí za normálních podmínek - změna programu vyhrazena :-)
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
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