FARNOSTÍ SKUTEČ, RANÁ A PŘEDHRADÍ

Červen 2022

Zpravodaj

Boží cesta
„To máte ale hezký autobus, pane faráři“, prohlásila jedna z babiček nastupujících do mikrobusu
na farní výlet pro seniory. Taková věta mě po ránu
velmi potěšila a bylo mi jasné, že to bude hezký den. A
byl! Vozidlo plné usměvavých lidí vyjíždí na celý den,
jako za mlada, a nikdo si na nic nestěžuje a nestraší.
Prohlídka starobylého vysokomýtského kostela pod
vedením paní asistentky pana faráře, mše svatá v úzkém kroužku v plném soustředění, nakouknutí do
dalšího kostela a na výstavu. Chtělo by to oběd. Když
jsme dorazili k vyhlášené restauraci, měla zavřeno,
pondělí. Opět se žádná tvář nezachmuřila, nepadlo
žádné nespokojené slovo, ale vydali jsme se zpátky k
autor: Jan Sokol
obyčejné jídelně, kde se stravují dělníci a úředníci z
okolních ﬁrem. Chutnalo nám stejně dobře, a dokonce dobrý Bůh stihl městem prohnat bouřku, než jsme dojedli. Náhoda? Nevím, ale bylo to milé vyjít ven zase do
sluníčka. Co dál? Program jsme vyčerpali, nikdo nespěchá domů. Je čas na něco, co
nám Prozřetelnost pošle do cesty. Zahrady a park zámku Nové Hrady. Dýchání svěží
vůně mnoha květin a poctivé práce zaměstnanců a majitelů zámku. Je to radost, kterou nic nekazí.
Milí farníci, do nastávajících letních dní vám a vašim rodinám přeji mnoho krásných
chvil na Božích prázdninových cestách!
Žehná P. Ondřej Matula

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE SKUTČI
Neděle 12. června 2022 patřila v naší farnosti dětem. Po roční přípravě s otcem Ondřejem Matulou přistoupili k 1. svatému přijímání tři chlapci a dvě děvčata.
O jedinečnou atmosféru bohoslužby se postaral nejen slavnostně vyzdobený kostel,
ale i krásný hudební doprovod. Děkujeme všem za pomoc s uskutečněním této slavnostní mše sv., a to i za podporu modlitbou, že se letos mohlo 1. svaté přijímání po
loňské pauze opět uskutečnit. Všechny děti si jistě tento slavnostní okamžik budou
dlouho uchovávat ve svém srdci.
Jaroslava Dejdarová

ROZHOVOR S NOVOKNĚZEM PAVLEM JELÍNKEM
Ve FZ z června 2019 nám Pavel Jelínek
poskytl rozhovor spolu s dalšími dvěma
bohoslovci z Prahy. Nyní další rozhovor
už jako jediný letošní novokněz v diecézi:
Z jakého prostředí, rodiny, farnosti pocházíte? Povíte nám něco o sobě?
Pocházím z Vysočiny, z malé vesnice Sirákov, která patří do farnosti Nížkov.
Žil jsem celou dobu v rodině, kde byly spolu tři až čtyři generace, mám tři sourozence
a bydleli jsme v domě s velkým dvorem a
zahradou. Vždycky také byla u nás nějaká hospodářská zvířata, o která bylo potřeba se postarat. Od nejranějšího dětství jsem se zajímal o všechno, co nějak souviselo s přírodou, ale i s
technikou.
Čím jste chtěl jako kluk být?
Když v roce 1989 nastala změna režimu, tak moje rodina dostala nazpět pozemky a
lesy a začali jsme hospodařit jako soukromí zemědělci. Já jsem si tuto práci oblíbil a chtěl
jsem se jí věnovat i v dospělosti, i když byly, jak to tak bývá, mé představy o životě zemědělce
v některých ohledech nereálné.
Zavzpomínejte na svá studia … Jaký jste byl student, co vás bavilo a co ne?
Mí učitelé na střední a později i na vysoké zemědělské škole se často vyjadřovali pochvalně o mém prospěchu. Pravdou je, že mě učení nikdy moc nebavilo (s výjimkou několika
málo předmětů nebo témat). Snažil jsem se přistupovat ke studiu poctivě, snad proto, že
bych těžko snášel všechny problémy, které by nastaly, kdybych studium podceňoval. Já jsem
chtěl dokončit školu, a tak jsem se o to prostě snažil, i když jsem se k tomu musel často hodně nutit. To se ještě více projevovalo při studiu na Teologické fakultě, protože tam bylo předmětů, které by mě zajímaly, opravdu velice málo.
Na co z kněžského svěcení nikdy nezapomenete? Třeba jen drobnost…
Nevím, jestli na to nikdy nezapomenu, ale hodně na mě zapůsobilo osobní kázání o.
biskupa Josefa, který řekl, že je rád, že mi může předat kněžství ze svého biskupského charismatu. Bylo na něm vidět, jak pevně věří v hodnotu kněžské identity, jak si nesmírně váží toho, že jsem se rozhodl knězem se stát.
Kde nyní působíte? Co máte na starost ve své první farnosti?
Mým prvním působištěm je farnost Poděbrady, kde mám na starosti, tak jak to u kaplanů bývá, nějaký podíl na výuce náboženství. S panem farářem si rozdělujeme kněžské povinnosti, takže sloužím mše svaté a uděluji svátosti, jak je potřeba. Pomáhám i při pohřbech
a při zájmových setkáních farníků na faře.
2
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Pokud máte nějaký volný čas, co rád děláte?
Mám velikou radost z farní zahrady, která je hodně rozsáhlá a správným způsobem
zanedbaná. Je na ní hodně práce a výsledky této práce mohu pozorovat v relativně krátkém
čase. Činnost na zahradě je pro mě aktivním odpočinkem a zdrojem potěšení, které má trochu jiný charakter než práce s lidmi. Kromě toho rád chodím do přírody v okolí Poděbrad
nebo si někam vyjedu na kole a někdy si sednu k hezké knížce.
Určitě plánů na léto máte dost, podělíte se o nějaké z nich?
Mnoho věcí se během roku odkládá na prázdniny, takže v tuto chvíli je léto prakticky
naplněné různými aktivitami. Ale přesto počítám s tím, že se na několik dní vrátím ke své
rodině, kde bych chtěl prožít klidnou dovolenou.
Přejeme hodně radosti v životě, požehnání i posilu, nejen to. Ať je vám církev dobrou
manželkou. 
Děkuji za rozhovor.
R. Spilková

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Na dnešní duchovní obnovu jsme se opravdu
těšili, žádné roušky ani rozestupy. Seznam zájemců
o společný oběd byl už jen kvůli jejich počtu, pro
kuchařky.
Přivítala nás útulná čajovna. Venku svádělo
jaro souboj se zimou. O to příjemněji bylo uvnitř.
Každé putování je vždy lepší s průvodcem, a tím
nám dnes byl Karel Moravec, správce Hory Matky
Boží v Králíkách. Téma obnovy – SYNODNÍ PUTOVANÍ - nám rozdělil na tři části. Vyvedení Izraelitů z Egypta - zkouška Mojžíše a Izáka - modlitba
křížové cesty. Z jednotlivých částí a úryvků dokázal
vybrat jednotlivé věty a ty rozebrat do velmi zajímavých podrobností, které byly proloženy poučnými
vtipy.
O přestávkách jsme se mohli
občerstvit čajem, zpovědí nebo tichým
rozjímáním v provizorní kapli. Po
výborném obědě jsme se pomodlili
křížovou cestu a následující mší sv.
celou obnovu uzavřeli. Bylo nám spolu dobře, i proto, že jsme se sešli ze
všech farností.
Všem kdo se postarali o cokoli, patří
velký dík.
P. Kozderka
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DĚTSKÉ OKÉNKO
Milé děti,
v
jednom
z evangelií se
Pán Ježíš ptá
učedníků, co
si o něm lidé myslí. Lidé měli a také
dnes mají různé názory. Ale pravda
je ta, že Pán Ježíš je Boží Syn, který
nás přišel zachránit. Zemřel za nás
na kříži, abychom mohli přijít do
nebe. Myslíte si děti, že se mu na ten
kříž chtělo? Asi ne. Ale vydržel to
všechno z lásky k nám. Tak i my
máme z lásky k Pánu Ježíši dokázat
něco vydržet, překonat se, i když se
nám nebude chtít.
Pán Ježíš řekl, že kdo chce přijít do
nebe, musí se umět překonat a musí
vydržet všechny nesnáze.
Takový kříž, na kterém pro nás zemřel Pán Ježíš, si v různých dobách
křesťané zobrazovali různými způsoby. Některé z nich jsou i na tomto
obrázku. Jeden kříž je tam však dvakrát. Poznáte který?
Eva Bártová

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ
Jako každý rok se opět spojilo pár skvělých lidí z Diecézního centra pro mládež v HK a zorganizovalo tzv. diecézko, tedy
akci, na které se schází křesťanská mládež (13-25 let) v rámci celé
diecéze. Ačkoliv se běžně diecézko pořádá v květnu, letos se uskutečnilo už v sobotu 20. listopadu 2021. Proč? Papež Jan Pavel II.
ustanovil oslavy Světových dnů mládeže každoročně na sobotu
před Květnou nedělí, to je bez pochyby, ovšem papež František
oslavy od roku 2021 přesunul na sobotu před Slavností Ježíše,
Krista Krále, protože Ježíš Kristus je považován za iniciátora a patrona Světových dnů mládeže. (viz Lk 19, 40: “Drazí mladí lidé, křičte svým životem, že Kristus žije a kraluje, že Kristus je Pán! Budete-li mlčet, ujišťuji vás, že bude křičet kamení.”).
A aby těch změn nebylo málo, prostory Filharmonie, kde se hradecké diecézko pravidelně pořádá, nebyly danou dobou k mání, a proto se celý program přesunul do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí, na chodbu Nového Adalbertina a do dalších pro4
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stor nacházejících se v blízkosti Velkého náměstí. Přes všechny jmenované změny charakter
programu zůstal podobný předchozím. Od 9:00 do 11:00 proběhl společný program v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, který se rozezněl uměním VeKy (Vesmírné Kapely :D), naplnil
smíchem i napětím díky úžasným hereckým výkonům několika odvážlivců ochotných vystupovat před přeplněným kostelem a také nesmělo chybět nějaké to svědectví, duchovní zamyšlení a společná modlitba. Po vydatném programu nám samozřejmě vyhládlo, a proto jsme si
šli schramstnout bagetu a pitíčko :D. Během obědové pauzy také probíhala prezentace jednotlivých vikariátů naší diecéze. Pevně doufám, že jste nás našli. :D Po ní následovaly od
12:00 do 13:30 tematické skupinky - chvály, workshopy, deskovky, volejbal a přednášky, z níž
jedné se ujal náš pan farář J. Linhart, když vyprávěl o svých zážitcích z Etiopie. Po skončení
této části programu jsme se přemístili do katedrály Svatého Ducha, kde jsme se krásnou závěrečnou mší, které se účastnil i pan biskup Jan, společně rozloučili, a už kolem 16:00 jsme
pádili společným autobusem domů, takže bylo ještě spoustu času na vzájemné sdělení si dojmů a zážitků z celé akce. Všichni jsme se shodli, že se celé setkání i navzdory covidu a všem
dalším komplikacím povedlo na jedničku a už se moc těšíme, až se na podobné akci setkáme
znovu.
Což vlastně nebude příliš dlouho trvat, protože od 9. do 14. srpna se v Hradci uskuteční dokonce celostátko (celostátní setkání mládeže). Přihlašování je již dávno spuštěné na
webové stránce www.celostatnisetkanimladeze.cz, takže pokud jste se ještě nepřihlásili, a rádi
byste tak učinili, tak teď je ta doba příhodná. :D
Martina Marková

ANKETA MEZI ZÁKAZNÍKY PEKAŘSTVÍ
Kam pojedete na dovolenou?
• Nevím
• nikam
• do Řecka
• do Chorvatska
• doma
• do Chorvatska
• Česko
• na Moravu
• nikam
• na tábor
• k bazénu
• na Maltu :)
• k babičce

Vaše nejlepší dovolená?
• Třeboň a Český Krumlov
• Itálie
• Bulharsko
• na Mácháči
• jižní Morava
• Medžugorje
• všechny
• ještě nebyla
• každá je nejlepší
• u moře
• lyžák
• Itálie
• Chorvatsko
• Šumava
A. Kozderková
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FARNÍ NÁSTĚNNÝ FOTOKALENDÁŘ
FARNOSTI SKUTEČ A PŘEDHRADÍ
Připravujeme farní nástěnný kalendář pro rok 2023, a proto vyzýváme všechny zájemce o fotografování k zapojení se do fotografování a zasílání fotograﬁí, ze kterých bude tento
kalendář sestaven.
Motiv fotograﬁí
• „Kostely, kaple a kříže farností Skuteč a Předhradí“ - motivem fotograﬁe může být kostel,
kaple či křížek ze Skutče, z Předhradí nebo z okolních obcí. Na fotograﬁi může být zachycen kříž, celý kostel či kaple nebo jejich část z exteriéru nebo interiéru.
Požadavky na fotograﬁe
• fotograﬁe na výšku (fotograﬁi na šířku nelze do kalendáře zařadit),
• minimální rozlišení 8MPx, formát JPG,
• uvedení jména, příjmení, bydliště, názvu fotograﬁe a lokalizace vyfoceného objektu,
• barevné i černobílé fotograﬁe.
Zasílání fotograﬁí
• 1 nebo 2 fotograﬁe včetně výše uvedených informací zasílejte na e-mail: pavel@hodan.eu
s volbou „nezmenšit fotograﬁi“,
• chcete-li zaslat více fotograﬁí, využijte prosím možnost zaslání přes Úschovnu.cz,
• fotograﬁe zasílejte do 31. 8. 2022.
Použití fotograﬁí
Doručené fotograﬁe nebudou použity všechny, bude vybrán pouze potřebný počet na měsíční nástěnný kalendář ve formátu A4.
Právo použití
Zasláním fotograﬁe dáváte souhlas s použitím ve farním kalendáři.
Eva Bártová

MODLITBA CHVAL VE SKUTČI
Na konci května jsme byli pozváni do Skutče otcem Linhartem, abychom vedli modlitbu chval ve zdejším kostelíku Božího Těla. Vzhledem k tomu, že jsou pro mne, mou manželku a pár členů naší kapely chvály důležitou a nedílnou součástí našeho duchovního života a v
této službě již několik let sloužíme, přijali jsme toto pozvání s radostí. Přesto, že jsme byli v
této farnosti poprvé, bylo moc hezké, že se chval zúčastnili jak místní, tak i farníci z Rané.
Touto službou chval sloužíme společně s mou ženou Evou již více než 10 let. Eva navíc
s hrou na kytaru a chválami začínala ve svých 15 letech ve společenství u sv. Janů v Brně.
Seznámili jsme se
na charismatické konferenci v anglickém Walsinghamu a zjistili jsme, nejen že jsou
pro nás chvály společnou radostí, ale i to, že jsme schopni spolu hrát i se modlit, a máme touhu tuto službu předávat a také v ní neustále růst. Po naší svatbě jsme žili několik let v Anglii a
měli jsme možnost chválami sloužit i v Londýně a v různých charismatických společenstvích,
což pro nás byla skvělá škola a mnoho inspirace.
V dnešní době máme radost z toho, že v mnoha farnostech začínají být chvály duchov6
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ní součástí farních společenství. Možná by bylo dobré se krátce zamyslet nad důležitostí
chval, i tím, co vlastně chvály jsou.
Jsme si vědomi toho, že modlitba chval v dnešní moderní podobě a stylu nemusí vyhovovat všem věřícím, ale to nevadí, je to jedna z forem modlitby a každý má možnost si zvolit
svůj způsob. Na druhou stranu vidíme, že mnoho křesťanů, kteří se s chválami setkali poprvé, jsou mnohdy nadšeni a zažili Boží blízkost.
Modlitba chval a uctívání není nic nového, jen se mění její forma. Kniha žalmů je plná
chvalozpěvů a v Písmu svatém čteme o neustálé chvále Boha anděly v nebi. Když Pán Ježíš
uzdravoval nemocné, tak ti, co byli uzdraveni, chválili a velebili Boha.
Je důležité si uvědomit, že chvála není o nás samotných, ale vychází z našeho srdce,
oslavuje a velebí Boha ne proto, co nám Bůh dává, ale proto, jaký je a jedině On je hoden
chvály. Chvála je velice mocná modlitba, protože když Boha chválíme a uctíváme, tak Duch
Svatý působí v nás a skrze nás. Ze zkušenosti víme, že při chvále se mění atmosféra a Pán nás
obdarovává dary a milostmi. Během chval jsme mnohokrát byli svědky i fyzických uzdravení.
Neporovnáváme zde důležitost chval a např. Mše svaté, ale jen chceme poukázat na to, že
modlitba chval by měla být nedílnou součástí křesťanského života.
A jak se píše v poslední větě Žalmu 150: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!“
Eva a Martin Beranovi

VÝSTAVA ANDĚLŮ V KOMUNITNÍM CENTRU P. F. X. MIMRY
Bylo to vloni, kdy jsem si na faru přinesla dalšího darovaného anděla a Otec Ondřej prohlásil: „Ty už si můžeš udělat výstavu
andělů“. A nápad byl hned. Vše se uskutečnilo v rámci letošní Noci
kostelů. Byli osloveni všichni farníci, aby přinesli své anděly, andělíčky. Sešly se jich stovky. Z keramicky, dřevění, sklenění, malovaní, háčkovaní, i třeba šití…Výstava měla být původně jen o víkendu, nakonec se protáhla do příštího týdne a přišlo se podívat přes
dvě stě návštěvníků. Rádi bychom tímto chtěli poděkovat především paní Lídě Adámkové, Janě Hladké a paní starostce
z Mrákotína Ludmile Vackové za instalaci výstavy. Příští rok opět
chystáme další výstavu z dalších křesťanských devocionálií
(kultovních předmětů) .
Iveta Novotná
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ROZHOVOR S LETOŠNÍMI MATURANTY
Letošní maturanti na GSŘMR ve Skutči mají za
sebou úspěšně zvládnutou maturitní zkoušku. Dva z nich –
Adrian Bohuněk (A.B.) a Lukáš Häusl (L.H.) – věnovali
trochu svého volného času a s ochotou nám poskytli rozhovor:
Když se ohlédneš zpátky, nelituješ výběru školy?
A.B.: Výběru školy nelituji. Studoval jsem na Obchodní
akademii v Chrudimi a byla to skvělá škola, kde mi vyhovovaly předměty, učitelé i spolužáci.
L.H.: Tuto otázku jsem již slyšel mnohokrát a musím říct,
že výběru školy určitě nelituji. Ani kdybych se měl vrátit o 4
roky zpět, ale s tou výjimkou, že by mi stále bylo 19 let, tak
bych ani v těchto letech nevěděl kam mám jít. Nejspíše
bych šel zase do Skutče a zkusil nějakou stavebku, třeba ve
Vysokém Mýtě. A ještě jedna věc mě napadá, obor mě ihned zaujal svými předměty a zároveň jsem to měl i blízko
domů, což byla také výhoda.

Adrian Bohuněk

Pamatuješ si, jak těžké bylo rozhodování o škole? Tvůj výběr, nebo rodičů?
A.B.: Rozhodování příliš těžké nebylo. Rodiče se mi o této škole zmínili už někdy v 8. třídě
a už tenkrát mi to přišlo jako dobrý nápad a viděl jsem tam svoji budoucnost. Když potom
v 9. třídě přišlo na konečné rozhodnutí, dal jsem na intuici a vybral si tuto školu.
L.H.: Určitě je to velké rozhodnutí a o to větší je, pokud nevíte, co byste do budoucna chtěli dělat za profesi. Tak to tedy bylo aspoň u mne. O oboru jsem se dozvěděl od mamky a
poté mi byl doporučen mojí třídní učitelkou ze základky, a jelikož mne obor velice zaujal,
podal jsem na něj přihlášku. Jako druhou školu jsem si dal průmyslovku v Chrudimi, ale
tam jsem dal přihlášku jen tak, protože jsem nevěděl kam jinam jsem si ji měl dát. Tudíž
jsem vše vsadil na jednu kartu a vyplatilo se.
Jaký jste měli třídní kolektiv?
A.B.: Kolektiv v naší třídě byl moc fajn. I přesto, že jsme byli velká třída a nebylo možné,
aby se každý bavil s každým, dokázali jsme se spojit, když to bylo potřeba. Získal jsem tam
několik dobrých kamarádů, se kterými se doufám aspoň občas budu vídat i nadále.
L.H.: Třídní kolektiv byl báječný, už na základce jsme měli dobrý kolektiv, a tak jsem rád,
že jsme si tak všichni sedli. I když samozřejmě, jak to tak bývá, s každým si nemusíte zrovna padnout do oka, a tak se s daným člověkem nebavíte. Ale jinak i teď po maturitě si s
některými kamarády doteď píšeme a máme naplánované různé výlety a srazy.
Jaký předmět ti přirostl k srdci a jaký naopak ne?
A.B.: K srdci mi nejvíce přirostlo účetnictví. Baví mě na něm to, že tam má všechno svoji
8
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logiku. Nejmíň oblíbený předmět byla matematika, ale
i ta se nakonec dala nějak zvládnout.
L.H.: Musím říct, že všechny odborné předměty byly
fajn. Bylo to zase něco nového, co člověk do dané doby
neznal a měl zájem se dozvědět více informací. Jestli
bych měl vypíchnout takové dobré předměty, tak to
byly například kriminologie či psychologie. A neoblíbený předmět jsem neměl žádný, nebo aspoň žádný
nebyl, který mne odpuzoval. Spíš mě jen některé pasáže nebavily, jako třeba chemie.
Měla doba covidová nějaké dopady na tvé studium?
A.B.: Lockdowny měly na moje studium obrovský vliv.
Museli jsme si ze dne na den zvyknout na úplně jiný
styl výuky a začít pracovat samostatně. Nevnímám to
ale vůbec negativně, naopak si myslím, že mě to posíliLukáš Häusl
lo a předalo spoustu cenných zkušeností, dovedností a
naučil jsem se přebrat zodpovědnost za své studium.
L.H.: Tak to nezpochybnitelně měla tato doba vliv na moje studiu a určitě nejen na moje. I
když musím říci, že jsem měl alespoň nějaký režim, pravidelně jsem vstával v 7:00 a neměl
to nějak rozházené, jako jiní studenti, a to nejen u nás. Ale abych se vrátil k otázce, tak
mne to ovlivnilo, například v přípravě do školy. Člověk zleniví a nic se mu nechce, zvlášť
když to trvalo tak dlouho. Dále mu chybí i sociální styk se svými kamarády a u počítače
člověku rychleji dochází energie, a tím klesá pozornost. Zkrátka nikdo vás extra nepozoroval ani nenapomínal, což byla někdy výhoda.
Vybaví se ti nějaká úsměvná příhoda, nebo i jakýkoli zážitek?
A.B.: Loni na podzim jsem si jednoho dne zapomněl pití z domova a koupil jsem si vodu v
láhvi s pítkem, na které nejsem moc zvyklý. Při hodině u počítače jsem se napil a láhev se
hodně smrskla. Chtěl jsem, aby se zase naplnila vzduchem a stlačil jsem ji. Místo toho, aby
se naplnila vzduchem, vytryskl z láhve proud vody přímo na monitor. Okamžitě jsem vytáhl kapesníky a usušil jsem to, ale se spolužákem jsme se museli hodně snažit, abychom
udrželi záchvat smíchu a paní učitelka si ničeho nevšimla.
L.H.: Musím říct, že moc nemám na tyto situace pamatováka, ale pokusím se na něco si
vzpomenout. Tak například při té první covidové vlně, kdy člověk nevěděl, co má očekávat,
tak si někteří našli brigádu a připojovali se na hodiny rovnou z práce. Nebo například,
když nám jeden pan učitel vyprávěl úsměvné situace, jak z práce, tak ze života. A vždy to
tak bryskně uměl podat, že tomu se nešlo nesmát. A asi poslední, co mne tak napadá, tak
třeba přátelské rvačky v učebně sebeobrany, kde to nevydržely lecjaké trenýrky, a už naprosto poslední, kdy se rozbil automat na jídlo a chrlil ze sebe různé jídlo, což nikomu nedalo a všichni si přišli něco vzít. Pak z toho byl sice průšvih, ale … Jinak musím říct, že
jsme byli klidná třída a žádné velké věci jsme neprováděli.
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Co maturita? Jak stresující byla příprava a co samotná zkouška?
A.B.: Vzhledem k tomu, že jsem se celé čtyři roky učil poctivě a měl jsem dobré výsledky,
tak mé obavy nebyly až tak velké, ale i tak jsem se úplně stresu nevyhnul, mám to v povaze.
Největší strach jsem měl z ústních zkoušek. Když však ten osudný den nastal, tak jsem už
byl v klidu, naši skvělí učitelé zajistili příjemnou atmosféru, a nakonec se mi podařilo odmaturovat se samými jedničkami, ani nevím jak.
L.H.: Příprava na maturitu byla ode mne docela svědomitá. Některé otázky jsem si přečetl
2 měsíce předem, ale vše začalo naplno tak 3 týdny před samotnou zkouškou a musím říct,
že to bylo opravdu náročné, jak psychicky, tak i fyzicky. V těchto týdnech jsem měl nálady
v takových sinusoidách, kdy jsem se ujišťoval, že to dám a někdy jsem byl totálně v koncích
a bál jsem se, že to nezvládnu. V dny samotných zkoušek jsem byl plný adrenalinu a možná
jsem se i ve skrytu duše na zkoušku těšil. Kdy jsem byl ale nervózní, bylo před ústní zkouškou z práva a oběma didaktickými testy. Co mohu jen a jen doporučit budoucím maturantům je, aby se začali připravovat dřív, aby z toho nebyli tak vystresovaní. Byť i nám to bylo
řečeno od minulých maturantů, skoro každý to nechal tak na 3 až 2 týdny předem.
Plány do budoucna máš?
A.B.: Od září budu studovat Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních
vztahů. Kromě studia příliš plánů nemám, řídím se v životě spíš intuicí než nějakými dlouhodobými plány.
L.H: Už jsem je začal naplňovat, podal jsem 3 přihlášky na vysokou školu v Hradci Králové, kam jsem úspěšně udělal přijímačky, a tak budu pokračovat ve studiu. Ale ještě před
přijímačkami na vysokou jsem si říkal, pokud se nikam nedostanu, tak půjdu zkusit psychotesty k Policii České republiky a pokud by to ani tam nevyšlo, tak bych se pokusil dostat
k městské policii.
Jak si užiješ léto?
A.B.: Léto si chci užít hlavně s kamarády na výletech a v přírodě. Zítra odlétám na týden
na Mallorcu, na to se moc těším. V červenci budu občas na brigádě v SeniorCentru a v srpnu se chystám na celostátní setkání mládeže a na křesťanský festival United.
L.H.: Doufám, že si trochu odpočinu a do nového studia nastoupím s nadšením, ale bohužel zatím to na to moc nevypadá. Chodím teď na brigádu a budu pokračovat i celé prázdniny, kromě 3 týdnů, kdy nikam chodit nebudu a pojedeme na dovolenou. Tudíž to bude spíše o vydělávání peněz a o práci.
Ať vám plány a sny v životě vycházejí. Užijte si léto.
Děkuji za rozhovor.
R. Spilková
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NOC KOSTELŮ 2022 VE SKUTČI
Letošní Noc kostelů se odehrávala v pátek 10. června. Návštěvníci si
mohli prohlédnout děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, ﬁliální kostel
Božího Těla a kostely v Předhradí a v
Janovičkách.
V děkanském kostele probíhal
program od 18 do 22 hodin. Byla možnost prohlédnout si interiér kostela i s
popisky, vystoupat na věž kostela a rozhlédnout se po okolí, ochutnat mešní
víno a tzv. katolické chipsy (odřezky z
výroby hostií), zaposlouchat se do hry
na varhany.
Zpovědní místnost se pro tento
večer proměnila v kostelní kavárničku,
kromě nápojů zde byly výborné
„svatební“ koláčky, a protože se počasí
vydařilo, tak se dalo s občerstvením posedět i venku u stolu, čehož návštěvníci
rádi využili.
V lodi kostela byla soutěžní výstava obrázků „Skutečské kostely“, které nakreslili žáci a studenti místních škol,
každý měl možnost dát svůj hlas v několika kategoriích „tomu nejhezčímu“ ;-)
Nejen dětští návštěvníci si mohli
zkusit správně přiřadit připravené obrázky biblických postav k příslušným úryvkům z Bible a ke sladké odměně v podobě krásně ozdobeného perníčku si vystoupat na kazatelnu.
Hudební recitál „dvou Aniček“ a četba úryvků z křesťanské beletrie přiměl návštěvníky usadit se do lavic a zaposlouchat se do zpěvu, hudby a mluveného slova v meditativní atmosféře kostela. Možnost zažít noční atmosféru kostela při svíčkách měli přítomní v závěru
Noci kostelů.
Do tzv. džbánu proseb a díků si každý mohl napsat svou prosbu nebo poděkování Bohu. Na rozebrání byly k dispozici různé informační materiály.
Ve ﬁliálním kostele Božího Těla byl připravený program od 18 do 21 hodin - možnost
zaposlouchat se do hry na varhany, prohlédnout si vystavené ornáty, promítané fotograﬁe ze
života farnosti a vyzkoušet si své znalosti v poznávání světců.
Celkem tyto naše čtyři kostely navštívilo kolem 500 návštěvníků.
Fotograﬁe z Noci kostelů je možné si prohlédnout na webu farnosti.
Velké poděkování za vydařenou akci patří Pánu Bohu (i za krásné počasí) a všem návštěvníkům a organizátorům!
Jitka Burešová
FARNÍ ZPRAVODAJ - ČERVEN 2022
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MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY A AKCE
26. 6. - 11:00 poutní mše sv. v Hluboké
26. 6. - 11:00 poutní mše sv. ve Lhotě
26. 6. - Tichá sbírka ve Skutči a v Předhradí
30. 6. - 8:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) s gymnáziem na konec školního roku
10. 7. - 11:00 poutní mše sv. ve Zhoři
24. 7. - 15:00 poutní mše sv. u sv. Anny - Anenské údolí
31. 7. - Tichá sbírka ve Skutči a Předhradí
31. 7. - 6. 8. - Farní tábor Uhelná Příbram
15. 8. - 17:00 poutní mše sv. ve Skutči (farní kostel)
21. 8. - 8:00 posvícenská mše sv. ve Skutči (farní kostel)
22. – 26.8 - Ministrantská kola
27. 8. - 14:00 Festival Na Pohodu - před farou ve Skutči- pořádá DOMOV NA CESTĚ ve spol. s farností
28. 8. - 8:00 mše sv. v Předhradí a 9:30 mše sv ve Skutči + Farní den
28. 8. - Tichá sbírka ve Skutči a Předhradí
1. 9. - 8:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) - zahájení školního roku… dětská….
3. 9. - 8:00 ve Skutči a v 9:30 v Předhradí – DĚTSKÁ mše sv. s požehnáním do nového školního roku, 14:00 posv. mše sv. u křížku ve Žďárci
10. 9. - 14.:00 - Farní den s cimbálovkou na Rané
17. 9. - Farní pouť – Kroměříž
18. 9. - 11:00 mše sv. ve Skutíčku
18. 9. - 14:00 mše sv. v Mokrýšově
18. 9. - sbírka na círk. školy
25.9. - 8:00 mše sv. v Štěpánově
25. 9. - Tichá sbírka ve Skutči a Předhradí
1. 10. - Svatováclavský ples

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

Vydáno 26. června 2022 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

