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Škoda, že nejsem věřící… 
Milí přátelé, 
měl jsem nedávno zajímavý rozhovor s kolegou ve škole, který se mne při obědě vyptával na 
různé detaily naší víry. Točili jsme se hlavně kolem svátosti smíření, jako o tom, co je možno 
odpustit, jak funguje zpovědní tajemství, kdy je možno odmítnout rozhřešení, kdy dát novou 
šanci, atd. 
 Když už náš rozhovor pomalu končil, protože jídlo bylo snědeno a my museli jít za 
svými povinnostmi, tak onen kolega prohlásil asi toto: 
Škoda, že nejsem věřící, že nemůžu tyto věci využívat a sdílet s vámi… Já na to, že když hledá 
a touží, rozhodně není daleko a vlastně je svým způsobem věřící, protože víra není jen pře-
svědčení, ale také poctivé hledání a touha, víra je přece vztah… 
 Když jsem měl první hodiny ve škole, tak jsem – jako obvykle - dělal malý anonymní 
průzkum ve dvou třídách, jaký mají vztah k víře v Boha. V jedné skupině to vyšlo ohledně 
víry a nevíry zhruba půl na půl, a ve druhé to bylo naprosto jednoznačné ve prospěch víry v 
Boha nebo aspoň kohosi -čehosi - nad námi… Zároveň v obou skupinách v naprosté většině 
projevili zájem o oblast náboženství, něco se o něm dozvědět... 
 Co z toho vyplývá? Minimálně dvě věci. Nezdá se nám, že nás někdy lidé mimo kostel 
trochu zahanbují? My někdy k víře v Boha přistupujeme s určitou samozřejmostí, možná i 
jako k povinnosti a zapomínáme na to, že věřit je Boží dar, nezasloužený dar, a co by za to 
dali i jiní, kdyby ho měli… Tento dar máme jako úkol. Je třeba víru uchovávat, živit, rozvíjet a 
předávat dál… 
 A pak – až nás přepadnou chmury z toho, že je nás křesťanů tak málo a snad nás i ubý-
vá, tak si vzpomeňme, kolik mladých lidí přemýšlí, hledá, touží...možná mimo církev a mimo 
kostel, ale jsou v podstatě s námi na jedné lodi… 
Kéž se nám daří žít tak, abychom byli Bohu blízcí a druhé k Bohu přitahovali. 
     Spolu s O. Ondřejem Vám všem žehná O. Jan 

FARNÍ POUŤ DO KROMĚŘÍŽE 17. 9. 2022 

Toto sobotní ráno pro mnohé z nás začalo ještě za 
tmy. V 6:00 jsme vyjeli autobusem ze Skutče se 
zastávkou v Předhradí, kde k nám přistoupili dal-
ší poutníci z naší farnosti. Cestu autobusem nám 
krátil zpěv písní a četba příběhu o moravském 
knězi a misionáři Zdeňku Čížkovském. Ten žil 
přes 40 let v Africe a po návratu do naší země se 
mimo jiné věnoval i obnově působení řádu oblátů 
v Kroměříži.  
 Jako první jsme navštívili zámek, který je 
ve vlastnictví olomouckého arcibiskupství. Někteří z nás se po prohlídce zámku vyšplhali na 
zámeckou věž, odkud byl krásný výhled na celé město. Následovala prohlídka kostela sv. 



MOJE PRÁZDNINY 
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 Na prázdniny jsem se moc těšila, hlavně na to, že si 
odpočinu od školy. První měsíc jsem si užívala volna a kou-
pání. Na začátku srpna jsme jeli s o. Ondřejem na farní 
tábor do Uhelné Příbrami. Tam jsem se setkala s kamarád-
kami, některé jsem neviděla celý rok. Tématem tábora byl 
život Cyrila a Metoděje. Moc jsem si to tam užila i díky vý-
bornému jídlu od skvělých kuchařek, díky vedoucím a bo-
hatému programu. Po návratu jsem byla doma a na konci 

srpna 
jsme jeli celá rodina na dovolenou do 
malé vesničky Březí na Vysočině. Ubyto-
váni jsme byli na faře vedle krásného 
kostela Jména Panny Marie. Navštívili 
jsme tři zámky: Velké Meziříčí, Budišov, 
Náměšť nad Oslavou a jejich parky. Jeli 
jsme historickým parním vlakem. Proto-
že jsme bydleli nedaleko Brna, vydali 
jsme se do brněnské ZOO, kde se nám 
ztratil tatínek. Pak jsme pokračovali do 
muzea Zetoru a muzea autíček – tam to 
ocenili hlavně kluci. Největším zážitkem 
byl ovšem aquapark, tam se vyřádili 
všichni! Nakonec jsme se ve zdraví vrátili 

domů, šťastní a odpočatí. A teď hurá do školy!          
L. Zdražilová 

Mořice. Putování pokračovalo okolo Květné 
zahrady do kláštera Milosrdných sester sv. 
Kříže. Mši k příležitosti svátku Stigmatizace 
sv. Františka z Assisi sloužil náš otec Jan 
s ministranty ze Skutče. Sestry nás pohostily 
tříchodovým menu. Zájemci si mohli u sester 
zakoupit suvenýry v podobě sušenek, perníč-
ků nebo domácích nudlí. Následoval rozchod 
po Kroměříži, někteří zavítali do Květné za-
hrady, zrcadlového bludiště, Podzámecké 
zahrady či místních kostelů. Naší poslední 
zastávkou byly Arcibiskupské zámecké skle-
py s ochutnávkou mešních vín.  
 Farní poutě se zúčastnilo 45 lidí z naší farnosti napříč generacemi. Děkujeme otci 
Janovi za organizaci a všem účastníkům za bezproblémový průběh. Těšíme se na další společ-
nou akci.   

A. a M. Trojtlarovi 
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Se začátkem školního roku si i starší farníci zavzpomínali na svá školní léta… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
Těmto třem bývalým školákům Naděnce, Kájovi a Marušce patří velký dík za sepsání jejich 
vzpomínek. Přejeme hlavně hodně zdraví! 

R. Spilková 
 

JAKÉ TO BYLO CHODIT DO ŠKOLY PŘED X LETY? 

Jsem ročník 1941, chodila jsem do Skutče do dívčí školy. Učení mě moc nebavi-
lo. Ani nebyl čas. Po vyučování bylo nutné doma pomáhat. Byli jsme chudší rodi-
na, jsem ze 7 dětí, nejmladší. Pamatuji si na své učitele, p. uč. Klikara – byl spra-
vedlivý, vedl i kroužky, p. uč. Severýnovou a p. uč. Kynclovou. 
Líbilo se mi prodávat, ale nakonec ze mě byla švadlena.  
Jedno z dětí muselo zůstat na rodinném hospodářství, byla jsem ráda, že jsem to 
nakonec nebyla já. 

Naďa Broklová 

Narodil jsem se začátkem roku 1948. Bydlel jsem ve vesničce Dědová. Do 1.-5. 
třídy jsem chodil tamtéž, druhý stupeň v Kameničkách. Bylo nás 5 dětí, muselo 
se doma hodně pomáhat v hospodářství. 
Na 2. stupeň ZŠ nerad vzpomínám. Chodil jsem na náboženství, ale někteří uči-
telé to „nesli“ velmi těžko, posmívali se mi a snažili se mi házet „klacky pod no-
hy“. Mým snem bylo povolání strojvůdce, ale bohužel díky kádrovému posudku 
jsem na železniční průmyslovku nemohl. Po absolvování 9. třídy jsem nakonec 
nastoupil na zemědělskou školu v Jaroměři, kde jsem se vyučil v oboru kovář-
podkovář. Zde jsem se měl velmi dobře, škola mě bavila a u tohoto oboru jsem 
zůstal. 

Karel Polanský 

Do školy do Kameniček jsem šla před 64 lety, chodili jsme pěšky se sourozenci a 
kamarády, bylo nás asi 10. Celkem asi 30 žáků ve třídě, učitele jsem měla docela 
ráda. Škola mě bavila, nejvíce zeměpis, tělocvik a trochu matika. Ráda jsem hrála 
vybíjenou a fotbal, v zimě sáňkovala a lyžovala, také jsme chodili do školní zahra-
dy, kde jsme měli na starost každý nějaký záhon. 
Doma jsem se musela starat o 6 mladších bratrů a také jsem se s nimi učila. Jak 
jsem mohla, tak jsem si šla zahrát s klukama fotbal. Vzpomínám na zimu, bylo 
tolik sněhu, že jsme se celou cestu do školy do něj tak bořili, až bylo nutné si ob-
lečení ve škole svléknout a u kamen usušit. V létě jsme se celá parta chodili rádi 
koupat, u nás na Filipově bylo koupaliště. 

Marie Spilková 



DĚTSKÉ OKÉNKO  

Milé děti,  
v Bibli je příběh o tom, jak Pán Ježíš procházel zemí a potkal deset ma-
lomocných lidí. Ti ho prosili o to, aby je uzdravil. A Pán Ježíš je opravdu 
uzdravil. Všichni radostně odcházeli, ale jenom jeden se vrátil a podě-
koval mu. Ti ostatní nebyli moc vděční.  

A co vy, děti? Máte radost, když vám někdo poděkuje za dárek nebo za pomoc? Asi ano. Po-
děkováním dáváme najevo, že je pro nás ten druhý důležitý, že jsme si jeho činu všimli a že z 
něj máme radost. A tak svým poděkováním děláme zase radost tomu druhému. Poděkovat 
můžeme třeba mamince za připravenou snídani, tatínkovi za přečtení pohádky, sourozencům 
za půjčenou hračku nebo babičce za bonbóny. A také nesmíme zapomínat děkovat tomu, 
který pro nás stvořil celý svět, Pánu Bohu.  
 Každý den tedy poděkujme Pánu Bohu za to, co se nám ten den líbilo. 
 V křížovce máme kluka Jiříka, který dostal nové autíčko. Neví ale, co má teď udělat. 
Poradíte mu, když správně vyluštíte křížovku. 

Eva Bártová 
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Co Vám říká jméno sv. Václava? 

• český kníže – na svou dobu borec 

• patron české země, panovník, světec 

• byl zabit svým bratrem 

• král 

• volno v práci 

• dějiny 

• nevím 

• náš patron 

• svatý 
 

Jak se těšíte do školy? 

• na školu se těším 

• těším se na kamarády 

• ano 

• hodně 

• zakřičela jsem si jupí 

• vůbec 

• ne 

• těšila jsem se do školy 
 

A. Kozderková  

ANKETA MEZI ZÁKAZNÍKY PEKAŘSTVÍ  
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FARNÍ DEN S CIMBÁLOVKOU NA RANÉ 

 Po třech letech se konečně mohl 
konat i v ranské farnosti farní den. 
V sobotu 10. září 2022 jsme zahájili mší 
svatou v kostele a potom již spustila Cim-
bálová muzika Stanislava Smutného 
z Veselí nad Moravou a svým profesio-
nálním zpěvem i hrou nám celá kapela 
dělala radost až do večera. Díky daru ZD 
Maleč jsme mohli grilovat a pochutnat si 
na vepřovém a děti a mladí nám připravi-
li sérii fotek, vyprávění a písniček 
z prázdninových akcí.  
 Díky všem, kdo jste pomohli 
s touto krásnou akcí! 

O. Matula 



 Hostem letošního farního dne ve Skutči byla S. Gratia z Hoje-
šína. S ochotou zodpověděla všechny položené otázky: 
 
Prosím pár informací o vašem řádu… 
 Jsme společenství Školských sester svatého Františka. Naše 
společenství bylo založeno za účelem výchovy chudých děvčat, v Gra-
zu 1843. První komunita přišla do Čech do Slatiňan roku 1843. Věnu-
jeme se křesťanské výchově pro celkový rozvoj člověka. Odpovídáme 
na znamení doby a potřeby církve.  
 
I o vaší životní cestě… 
 Přišla jsem do společenství v 18 letech na "pozvání Boží" jako 
všichni kdo následují Hospodina. Vystudovala jsem teologii a od té 
doby předávám víru a hodnoty " Života" na všech místech, kam mě Pán posílá. Byla jsem v 
komunitě ve Slatiňanech, na Vranově u Brna, v Praze, Římě a na Hoješíně. 
 
Podle čeho si sestřičky vybírají jméno? Jak jste to měla Vy? 
 Jméno si vybíráme podle našeho vztahu ke světci nebo k nějakému tajemství víry. Na-
vrhneme tři jména a představení nám jedno z nich vyberou.  
Já jsem si vybrala jméno podle knihy " Klauzura-vstup zakázán", doporučuji k přečtení. 
 
Jak velké je vaše společenství? Snesete se navzájem? :) 
 Proč bychom se nesnesly?   
 Školských sester sv. Františka je v Čechách 40. Jsme mezinárodní kongregací a cel-
kem je nás v sedmi zemích světa 360. 
 
Jak vypadá Váš den? 
  V komunitě na Hoješíně u Seče jsme 4 sestry. Ranní modlitbu máme od 7:00 (ranní 
chvály, adoraci a snídani). Pak pracujeme do večera (s pauzou na oběd), kdy jedeme na mši 
svatou, většinou do okolí. 3x týdne je mše svatá u nás. Na Hoješín, do našeho Domu sestry 
Elišky, přijíždí spousta lidí, kteří hledají Boha, ztišení, odpočinek, posilu ve víře. Vyučujeme 
taky náboženství v okolí, jezdíme s programy do škol, věnujeme se seniorům v sanatoriu To-
pas a Domově pro seniory na Seči.  
 
Komu se nejraději věnujete? (sobě, mládeži, Bohu, …) 
 Myslím, že nemám prioritu ve "věnování se". Jen si myslím, že s mládeží to moc neu-
mím. Celý život pracuji s dětmi. Před 10 lety mě Pán pozval, abych se věnovala rodinám, byla 
jim nablízku, naslouchala. Teď taky získávám intenzivní vztah ke starým lidem, protože peču-
ji o nemocného tatínka.... a v jeho okolí je hodně starých lidí, kteří někdy marně čekají na 
pomoc od příbuzných.  
 Bohu a sobě se snad taky věnuji dostatečně. Snažíme se ve svém životě udržovat har-
monii mezi modlitbou, prací a odpočinkem. 
 

ROZHOVOR SE S. GRATIÍ 
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Je čas na koníčky? Jaké to jsou? 
 Koníčky jsem nikdy neměla. Baví mě toulání se v přírodě, jen tak si hrát na kytaru, 
modlitba chval nebo Hercules Poirot. 
 
Co by vás zaručeně potěšilo… 
 Více víry a morálních hodnot v naší zemi 
 Více čistoty a vlastenectví u naší mládeže 
 Více odpuštění a respektu mezi manželi 
 Více moudrosti a pevných zásad při výchově dětí 
 Více obyčejnosti a radosti u našich kněží 
 
 Za to se taky modlím                    
    S. Gratia OSF 
 
Děkujeme za Vaši návštěvu u nás, těšíme se na příště a přejeme jen to dobré v životě. 

                    R. Spilková 
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE HRADEC KRÁLOVÉ 2022 
 V polovině prázdnin jsme se s partou mladých přátel vypravili do Hradce Králové na 
celostátní setkání mládeže. Celé setkání se neslo v duchu sv. Pavla. O jeho životním příběhu 
jsme se dozvídali prostřednictvím scének na hlavním pódiu, kde probíhaly každodenní mod-
litby a mše svaté. Novinkou letošního setkání byly diskuzní skupinky, ve kterých jsme měli 
možnost diskutovat o tématech a myšlenkách, které jsme načerpali při společných kateche-
zích a svědectvích. Po diskuzních skupinkách následovaly bohoslužby, které celebrovali bis-
kupové z Čech a Slovenska. Každé odpoledne byly pro účastníky připravené workshopy, 
přednášky a sporty, které byly velice zajímavé a naučné.  
 Děkujeme za podporu v modlitbách, díky které jsme si setkání ve zdraví velice užili. 

K. Pavliš 
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FARNÍ TÁBOR 2022 

 V neděli 31. července odpoledne jsme se všichni sjeli v Centru Slunečnice v Uhelné 
Příbrami. Po příjezdu se nás ujali vedoucí, kteří nás ubytovali. Ukázali nám naše pokoje, kde 
jsme se seznámili se svými spolubydlícími. Poté jsme šli na večeři, kde jsme se seznámili 
s pravidly tábora. Když jsme snědli vynikající večeři od našich skvělých kuchařek, tak jsme se 
vydali na prohlídku areálu. Na konci prohlídky jsme našli ukradený obraz sv. Cyrila a Meto-
děje. Vedoucí umístili obraz na své místo a v ten okamžik k nám začal promlouvat samotný 
Metoděj skrze obraz. Řekl nám, že k nám bude promlouvat skrze své posly. Museli jsme se 
ale rozdělit do 5 týmů: žlutého, modrého, zeleného, fialového a červeného. Jelikož nám přiby-
li noví členové, tak jsme si zahráli spoustu seznamovacích her. Den jsme zakončili modlit-
bou. 
 Pondělí jsme začali budíčkem, který nás probudil do krásného dne plného krásných 
zážitků. Jako první jsme skládali slova z písmenek, při této hře byli všichni velmi soutěživí a 
někteří i trochu podváděli. Při hře jsme se seznámili s písmem zvaným hlaholice, které nás 
tak zaujalo, že se spousta dětí naučila hlaholici nazpaměť. Po večeři nás vedoucí donutili se 
do 3 minut sbalit. A den jsme opět ukončili modlitbou. Po večerce jsme se vydali na noční 
hru. 
 V úterý jsme po budíčku, rozcvičce a snídani od posla zjistili, že si máme vyrobit své 
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vlastní bůžky, ke kterým se budeme modlit a uctívat je. Po obědě a polední pauze následoval 
další program, ve kterém jsme kradli bůžky. Když se nám podařilo sebrat všechny bůžky uctí-
vačům, společně jsme je zapálili, protože jsme zjistili, že jsme křesťané, kteří věří v jednoho 
boha. V té době nechávali Cyril a Metoděj stavět nové kostely a kaple. Proto i my jsme posta-
vili své vlastní kaple. A proto, že jsme byli na farním táboře, rozhodli jsme se zúčastnit mše 
svaté přímo v areálu tábora. 
 Když jsme se ve středu probudili, tak jsme ještě netušili, jak náročný den nás čeká. 
Hned ráno nám přišel dopis od Cyrila a Metoděje ve kterém stálo, že se máme vydat na cestu 
do Říma, aby nám papež schválil některé požadavky. Během cesty jsme si také museli vy-
zkoušet své argumentační schopnosti. Po 12 km cesty jsme se dostali do Říma, kde na nás 
čekal papež, kterému jsme předvedli naše návrhy, a ty byly schváleny. Po dlouhé cestě jsme se 
naložili do osvěžujícího bazénu, ve kterém nastala asi ta nejlepší zábava celého dne. Den jsme 
opět zakončili modlitbou, ve které jsme poděkovali za celý den. 
 Ve čtvrtek nás čekal trochu odlehčující program. Jako první jsme začali hrou jménem 
„Převrat“ ve které se probudila naše soupeřivost. V odpoledním programu chtěli vedoucí 
vyzkoušet náš čich, a proto pro nás připravili menší test v podobě skleniček s kořením. Když 
jsme přišli do kuchyně, čekala na nás velmi smutná zpráva, dozvěděli jsme se, že náš milova-
ný Cyril zemřel. Proto jsme mu museli sepsat parte, které jsme museli napsat hlaholicí. Tento 
program byl pro některé z nás velice vyčerpávající, proto jsme se odebrali ke spánku. 
 V pátek nás čekala „poznávačka“ kostelů, abychom se dozvěděli také něco o architek-
tuře českých kostelů a chrámů. Dostali jsme za úkol najít nového nástupce, kterým měl být 
někdo z vedoucích. Každý tým měl jiného. Kuchařky pro nás připravily výtečnou večeři, při 
které nás obsluhovali vedoucí. Dva z nich dělali také bodyguardy, kteří vyhazovali neposlušné 
děti. Poté následoval závěrečný program představení dětí a trest pro nositele kolíčku. Vedoucí 
pro nás připravili diskotéku, kterou jsme si užili. Poté jsme se odebrali ke spánku. 
 V sobotu ráno jsme se nasnídali a uklidili Centrum a čekali, až si pro nás přijedou ro-
diče. Tábor jsme si pěkně užili, děkujeme všem vedoucím, kuchařkám a otci Ondřejovi a už 
teď se těšíme na příští rok. 

Anežka S., Eva P., Monika S., Petr P. 



 Letos si dovolím z pohledu organizá-
tora. Na úvod jsem ráda, že se ujala neděle. 
Vždyť co je lepšího než se sejít po společně 
slavené mši jako rodina, v tomto případě 
farní, se pak najíst u (obrazně) jednoho 
stolu?  
 Asi od června si říkám, už se to blíží. 
V první řadě hlavně starosti.  Pro kolik lidí 
farní den chystat? V roce 2020 bylo cca 90 
hostů, 2021 65 hostů, letos nakonec 75 hos-
tů. Jak vyjde počasí? Mají farníci chuť se 
jednou za rok hromadně sejít? Vyšetří si 
dlouho předem o. Jendou ohlašovanou dotyčnou neděli pro tento účel?? Co pro to ještě více 
udělat, aby byl zájem? Obyčejné starosti organizátora jakékoliv akce. V neposlední řadě osob-
ně oslovit pomocníky, tolik jsou potřebné pomocné ruce. Je to o ochotě a součinnosti všech 
farníků i pana faráře. Je to přeci náš den. Tak proč si ho neužít!  
 Měli jsme se fajn. Pro změnu byla i polévka (na ni nám studenější počasí přálo , ovar 
a plno dobrot od šikovných farnic, možná farníků …  
 „Výslechem“ Jendy jsme se dozvěděli něco o S. Gratii, pobesedovali, popili, užili se… 
Děti se zabavily soutěžením v různých disciplínách i vyřádily na hřišti.  
 Hlavní dík patří všem, kdo přišli, pobyli a třeba i pomohli. O tom to hlavně je. 

R. Spilková  

FARNÍ DEN VE SKUTČI  
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5. 10., 10. 10., 3. 11. 
Čajovna gymn. Skuteč, KC Raná, Předhradí 
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25. 9. - Tichá sbírka 
            - 8:00 poutní mše sv. v Štěpánově 
             - 17:00-18:00 - možnost sv. smíření na faře ve Skutči 
1. 10. - Svatováclavský ples 
2. 10. - 8:00 dětská mše sv. Skuteč 
         - 9:30 posv. mše sv. v Předhradí 
         - 11:00 posv. mše sv. v Radčicích 
5. 10. - 18:00 promítání o Kubě – čajovna gymn. Skuteč 
9. 10. - 8:00 posv. mše sv. Prosetín 
            - 17:00 Křesťanská kavárna v čajovně gymn. Skuteč 
10. 10. - 18:00 promítání o Kubě v KC Raná 
23. 10. - sbírka na PMD – ve Skutči a Předhradí - misijní jarmark 
              - 17:00 Křesťanská kavárna v čajovně gymn. Skuteč 
30. 10. - 11:00 posv. mše sv. Hluboká 
30. 10. - v Předhradí před a po mši sv. a ve Skutči od 16:00-18:00 svátost smíření – Tichá 
sbírka 

SVRATKA TOUR 2022  

 Po třech letech puto-
vání kolem Labe se letos 
ministranti vydali na kolách 
podél řeky Svratky. První 
den akce 22. srpen sice pro-
pršel, takže kolmo se 
k prameni nejelo, ale další 
dny už byly na trase bez deš-
tě. Šest chlapců od 13 do 18 
let a kněží otec Ondřej a 
otec Tomáš zahájili mší sva-
tou v ranském kostele. Přes 
kopce a údolí se druhý den 
cesty zastavili ve starobylém kostelíku archanděla 
Michaela ve Vítochově. Nemohli minout krásný 
hrad Pernštejn a čtvrtý den cesty dorazili do cíle, do 
kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Dů-
kladná prohlídka završená závěrečnou mší uzavřela 
krásné putování.  
 Bohu díky bez úrazu nebo havárie. 

O. Matula 
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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  

Studentská mše sv. ve Skutči je v době vyučování každý čtvrtek v 7:00. 
 

Od 1.11. budou všechny mše sv. ve Skutči ve farním kostele – na jaře budou opět stře-
deční 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 – 11. a 18.12. před a po mši sv. v Předhradí, 11.12. od 15:00 do 
18:00 na faře ve Skutči. 

1. 11- 8:00 mše sv. s gymnáziem ve Skutči 
       - 16:00 mše sv. Předhradí + pobožnost 
       - 17:30 mše sv. ve Skutči 
2. 11. - 16:00 mše sv. Předhradí 
         - 17:30 mše sv. ve Skutči + pobožnost s průvodem 
3. 11. - 17:00 promítání o Kubě v Předhradí 
6. 11. - 8:00 - dětská mše sv. ve Skutči 
         - 9:30 - dětská mše sv. v Předhradí 
         - 14:00 posv. mše sv. Janovičky 
         - 17:00 Křesťanská kavárna v čajovně gymn. Skuteč 
20. 11. - II. Sbírka na pojištění 
              - 17:00 Křesťanská kavárna v čajovně gymn. Skuteč 
26. 11. - spol. zahájení adventu na náměstí ve Skutči 
27. 11. - Tichá sbírka +  žehnání adv. věnců 
           - 17:00-18:00 - možnost sv. smíření na faře ve Skutči 
1. 12. - 16:45 – Pastor. a ek. rada na Předhradí 
3. - 11. 12. - Výstava betlémů v KC P. F. X. Mimry 
4. 12. - 8:00 a 9:30 - dětská mše sv. v Skutči i Předhradí + Mikuláš 
10. 12. - 9:00 adv. duch. obnova na gymn. Skuteč s P. Vlad. Záleským ze Žďáru nad Sázavou 
11. 12. - II. sbírka na bohoslovce 
              - 18:00 - večerní mše sv. při svíčkách ve farním kostele ve Skutči 
17. 12. - 6:30 dětská rorátní mše sv. při svíčkách ve Skutči /farní kostel/ + snídaně na faře 
22. 12. - 8:00 mše sv. s gymnáziem ve Skutči při svíčkách 
23. 12. - Živý betlém Skuteč 


