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Dnes je slavnost veliké noci, 
kdy se zabíjí onen pravý Beránek, jehož krev posvěcuje veřeje věřících. 
To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta, 
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou. 
To je tedy ta noc, kdy jas ohnivého sloupu zahnal temnotu hříchu. 
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista od nepravosti světa 
a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství. 
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. 
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni. 
Ó, jak obdivuhodně se k nám sklání tvá otcovská dobrota! Jak nedocenitelný to 
projev tvé lásky: Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka! Vpravdě nezbytný byl 
hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí. 
Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! 
Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše 
zemřelých! 
To je ta noc, o které je psáno: „Noc jako den se rozjasní“ a „Noc je mým světlem“. 
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a 
zarmouceným radost, zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci... 
 
 

Z chvalozpěvu velikonoční vigilie 
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Vážení a milí čtenáři, 
 
opět vás vítáme na stránkách našeho farního časopisu Agapé, který začíná po delší 
odmlce znovu vycházet. Jistě se některým z vás po časopisu stýskalo. Tímto se 
vám omlouváme za tak dlouhou (více než dvouletou) přestávku, ale vázla nám v té 
době zejména technická spolupráce při vytváření časopisu. Naštěstí se již podařilo 
získat šikovného počítačového odborníka i nové ochotné přispěvatele, a tak se snad 
můžete těšit na časopis, který bude vycházet asi třikrát ročně, jak jste byli zvyklí. 
 
V několika prvních číslech bude z tohoto důvodu rozsáhlejší kronika, abychom 
dohnali ten dvouletý skluz a uvedli všechna jména z matrik pokřtěných, oddaných 
a pohřbených. 
 
Chtěli bychom vás také vyzvat ke spolupráci. Jistě je mezi vámi mnoho těch, kteří 
by rádi do časopisu napsali nějaký článek. Za to vám budeme vděční. Pro 
příspěvky do Agapé byla zřízena speciální mailová adresa, na kterou prosíme, 
abyste své příspěvky zasílali: agape.hb@email.cz 
 
Na vaši přízeň a podporu se těší redakce Agapé 
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Už je tu deň Krista Pána! 
 

 
 
Radujme sa! Kristus vstal z mŕtvych! My tieto slová berieme ako článok viery, no 
židia v Ježišových časoch verili, že zmŕtvychvstanie sa pre všetkých ľudí udeje iba 
raz na konci vekov. Mnohí z nich počuli o Ježišovi. Mnohí boli svedkami jeho 
zázrakov a mnohí počúvali jeho učenie. Preto im Peter pripomenul: „Sami ste 
poznali,“ čo Ježiš učil a hovoril (Sk 2, 22). Avšak Ježiš sám osebe nebol pre nich 
problémom; problémom bolo zmŕtvychvstanie. 
 
Po čom túžime my? Čo je najhlbšou túžbou nášho srdca? Veľkonočný čas je 
časom naplnenia, časom, keď Boh napĺňa všetky svoje prisľúbenia. Tak prečo 
práve teraz počas osláv nepoprosiť Ježiša o to, aby uspokojil náš hlad? Prečo ho 
nepoprosiť, aby sa prejavila moc jeho zmŕtvychvstania v našom osobnom živote? 
Kristus skutočne vstal z mŕtvych! On je naozaj chlebom života! Pripomínajte si 
tieto pravdy pri svojej osobnej modlitbe počas tohto obdobia a s bázňou sledujte, 
ako sa vo vašom živote prejavuje jeho milosť. 
 
Spisovateľ Jen Green na prahu svojho obrátenia si raz stal ku kostolným dverám 
a pozoroval tváre tých, ktorí vychádzajú. Myslel si: ak skutočne veria tomu na čom 
boli účastní pri sv. omši, tak ich tváre musia žiariť, oči musia mať naplnené 
svetlom a ich srdcia musia horieť. Naopak. Namiesto tohto videl ľudí s unudenými 
tvárami, ľahostajnými očami a dalo sa pochybovať, či v nich vôbec ešte bije 
srdce... 
 
Keby tak pri východe z našich chrámov boli zrkadlá a my by sme sa mohli do nich 
pozrieť, aby sme videli ako vlastne vyzeráme, možno by sme sa sami seba 
naľakali. Máme radosť, že Kristus vstal z mŕtvych? Alebo chodíme ešte stále 
znudení životom? Zmeňme sa. Už je tu deň Krista Pána! 
 

P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem., kaplan 
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Rozhovor s P. Pavlem Hroznatou Adamcem 
 

 
 
Pane vikáři, prosím, mohl byste čtenářům Agapé stručně přiblížit nejdůležitější 
události ve svém životě? 
 
Narodil jsem se v  roce 1963 v Havlíčkově Brodě. Jsem vlastně zdejší rodák.  Naše 
rodina žila ve Věži.  Ve farním kostele ve Skále jsem byl 16 dní po narození 
pokřtěn. Jsem nejmladší ze tří sourozenců. Rodiče a celá naše rodina se snažila žít 
křesťanským životem. Nedělní mše svatá byla samozřejmostí a snad nikdy se 
nestalo, že by se nám nechtělo jít. Od sedmi let jsem začal ministrovat. Důležitou 
skutečností v mém životě byla přítomnost řeholních sester ve Věži v domově 
důchodců. Nejdříve sestry františkánky a potom sestry premonstrátky. Od 
nejútlejšího  dětství jsem měl možnost poznávat řeholní život a mnohé kněze.  
Především osobnost pana opata Víta Bohumila Tajovského měla velký vliv na můj 
život. Denní mše svatá byla součástí života.  
 
Do školy jsem chodil prvních pět let do Věže, potom čtyři roky v Havlíčkově 
Brodě na Rubešově náměstí. Následovalo Gymnázium v Havlíčkově Brodě. 
Maturoval jsem v roce 1982. Krátkou epizodou v mém životě bylo studium na 
Stavební fakultě v Praze a potom zaměstnání v kotelně.  V roce 1983 jsem byl 
přijat do kněžského semináře v Litoměřicích (tehdy to byl jediný seminář 
v českých zemích). Po druhém ročníku jsem musel nastoupit na dvouletou základní 
vojenskou službu. Studium jsem dokončil v roce 1990.  
 
V 80. letech jsem vstoupil do premonstrátského řádu. Den před jáhenským 
svěcením, 9. března jsem v Želivě složil slavné sliby. Kněžské svěcení jsem přijal 
30. června v katedrále v Hradci Králové. Od 1. července 1990 jsem nastoupil jako 
kaplan do Havlíčkova Brodu. O rok později mne pan opat Vít Tajovský jmenoval 
od 15. července převorem želivského kláštera a od 1. srpna jsem se stal duchovním 
správcem farnosti Želiv a v dalších letech ještě ve farnostech Křešín a Košetice. 
V Želivě jsem působil 13 let. Od 1. srpna 2004 jsem se stal duchovním správcem 
farnosti Heřmanův Městec a čtyř dalších farností v okolí. Působil jsem tam přesně 
5 let.  A opět 1. srpna v roce 2009 jsem přišel znovu do Havlíčkova Brodu. 
 
Jak jste získal své druhé jméno – Hroznata? 
 
Toto jméno souvisí s mou příslušností k premonstrátskému řádu. Při vstupu mi pan 
opat dal možnost si vybrat jméno. Chtěl jsem jméno českého světce a zároveň 
premonstráta a Hroznatu jsme v naší kanonii tehdy neměli. Hronata žil na přelomu 
12. a 13. století. Pocházel ze šlechtického rodu v západních Čechách. Založil 
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kláštery v Teplé a v Chotěšově. Po těžkých a bolestných událostech svého života 
sám vstoupil do kláštera v Teplé. Byl zajat nepřáteli kláštera a zemřel 
mučednickou smrtí. 
 
Od srpna 2009 působíte v havlíčkobrodské farnosti. Jak se Vám zde líbí? Byl jste 
něčím velmi mile nebo naopak nemile překvapen? 
 
Pro mne to byl návrat po 18 letech. Tak trochu návrat domů. Snažím se být vždy 
spokojený na místech, kam jsem poslán. Je rozdíl být kaplanem nebo „hlavním“ 
duchovním správcem. Tak i pro mne je to zase něco nového. Farnost je podstatně 
větší počtem věřících, než jsem byl v předcházejících farnostech zvyklý. To má 
své výhody i nevýhody. Je větší různorodost, možnost větší škály aktivit, ale také 
nebezpečí určitého rozdrobení na menší skupinky. 
 
Jaké máte ve farnosti plány na nejbližší dobu? 
 
Rád bych, aby ve věřících rostlo vědomí sounáležitosti s farností i s naším městem. 
Máme od Pána Boha vyprošovat požehnání nejen pro sebe a pro společenství 
farnosti, ale také pro celé město. Na předcházejících místech se mi dařilo 
navazovat kontakt s dalšími lidmi také prostřednictvím kultury – koncertů a 
dalších aktivit. Snad se něco podobného bude dařit i zde. 
 
Učíte náboženství starší děti ze 2. stupně základní školy. Poraďte jejich rodičům, 
co by měli především dělat, aby se víra jejich dětí upevnila. 
 
Myslím, že v tomto bodě si můžeme a máme být pomocníky a rádci navzájem. 
Nestačí jen něco vědět a umět o tom mluvit. Důležitý je příklad vlastního života,  
naše postoje a názory. Ve vztahu k víře je to opravdovost našeho života a náš vztah 
k Bohu. Patří k tomu i ochota přiznávat si, že nejsme dokonalí a ochota stále měnit 
svůj život k lepšímu. 
 
Jaké máte záliby a koníčky? 
 
Věnovat se důsledně nějaké zálibě nebo koníčku, na to nemám tolik času. Ale 
mohu říci, že mým „koníčkem“ je kněžské působení. Přijal jsem je jako dar od 
Pána Boha a cítím, že on mi také pomáhá. Mohu říci: Jsem rád, že jsem knězem. 
 
Je o Vás známo, že máte rád hudbu. Hrajete na nějaký hudební nástroj? Jaká je 
Vaše nejoblíbenější píseň z Kancionálu? Jaký je Váš oblíbený hudební skladatel? 
 
Hudbu mám rád. Když jsem unavený a potřebuju si odpočinout a načerpat nové 
síly, pak je to poslech duchovní hudby. V mládí jsem se učil hrát na trubku a 
trochu na varhany. V současné době je to zpěv. Podařilo se založit pěvecký sbor 
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kněží královéhradecké diecéze, ve kterém jsem členem.  Uvidíme, jak se bude 
dařit.  
 
Nejoblíbenější píseň z kancionálu vysloveně nemám. Líbí se mi ty nejstarší               
ze  14.–17. století a potom zase některé nejnovější.   
K mým oblíbeným skladatelům patří A. Dvořák (jeho duchovní skladby), J. S. 
Bach, P. Eben a další. 
 
Co Vás nejvíce oslovuje ve velikonoční době? 
 
Velikonoce jsou základem křesťanského života. Největší a nejdůležitější svátky. 
Mě velice oslovuje liturgie obřadů Velikonoční vigilie (Bílá sobota večer). Dějiny 
spásy prožité v krátké době několika málo hodin. 
 
Co byste doporučil věřícím, aby co nejlépe prožili Velikonoce? 
 
Velikonoce máme prožívat s radostí. S vděčností Pánu Bohu za všechno, co pro 
nás udělal, ale také s ochotou a nadšením na jeho dobrotu odpovídat svým dobrým 
životem. 
 
 

Děkujeme Vám za rozhovor. 
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Zdeněk Kalista 

Cesta do Emauz 
 

 
 
 
 

Ferenc, Lajos a István, 
tři rozsochatých tváří, 
zasedli ve vybité krčmě 
za stůl opuštěnosti, 
kde zoufalstvím to táhlo. 
Nebylo chleba, 
nebylo vína, 
nebylo groše, 
jen naděje strmá v přelud vraždy. 
 
Pojednou mezi ně zasedl člověk. 
Nikdo ho neviděl přicházet. 
Byl tu co skutečnost nepochopitelná, 
a přece jistá. 
 
Z mošny, kterou měl přes rameno, 
vytáhl veliký chléb, 
začal jej lámat 
a rozdávat hladu: 
„Vezměte a jezte.“ 
Pak kalich postavil před ně, 
až po okraj plný hlubokého vína. 
I vrhli se hladoví na chléb, 
kterého neubývalo, 
a beze dna pili z kalicha 
nepochopitelného. 
 

Když se však propadli v sytost a nápoj 
a vzhlédli zas k divnému hosti, 
spatřili na jeho místě 
jen světlo chvějící se tichem, 
v němž zanikla všechna slova 
a zanikl i vítr. 
 
Prokletý István se vztyčil 
jak zločin propuklý náhle 
uprostřed poklidných vesnických 
domků. 
Ale v tu chvíli vlastní výkřik „Kristus“ 
jej zasáhl 
a zhroutil se do sebe. 
 
Až k večeru vyšli pak všichni, 
Ferenc, Lájoš i Ištván, 
proměněni, 
že krok jejich nebylo slyšet, 
a srdce šla tiše 
bez záchvěvu výčitky jediné 
hledat toho, 
jenž zmizel beze stopy. 

 
 
 



 

 
7 

KRONIKA 
 

 
 

Matrika pohřbených listopad – prosinec 2007 
 

Marie Choutková (1918), Emilie Glosrová (1939), Marie Jarošová (1939), Josef 
Zítko (1949), Miloslava Krajhanzlová (1922) 
 

Josef Vondra (1935), Naděžda Vojtěchová (1941), Jiří Sedlák (1933) 
 
Matrika pohřbených 2008 
 

Libuše Hepnerová (1930), Božena Červená (1922), Marie Beránková (1929), 
Václav Pertl (1930), Jaromír Kutílek (1947), Anna Bouchnerová (1912), 
Antonín Kudláček (1930), Ing. Karel Šmejkal (1926), Marie  Havlíčková (1927) 
 

Jaroslav Tourek (1918), Božena Šimánková (1926), Julie Novotná (1921), 
Františka Štrosová (1926) 
 

Božena Pánková (1939), Josef Dzurko (1953), Marie Mendlová (1920), Helena 
Lacinová (1929) 
 

Pavel Pleskač (1947), Jiří Horák (1963), Pavel Fikar (1951), Marie Vrzáková 
(1943), Blažena Strašilová (1925), Jaroslav Škaryd (1925), Marie Špiclová 
(1924), Marta Pospíšilová (1918), Václav Novotný (1945), Marie Pánková 
(1913) 
 

Jan Krpálek (1934), Vladimír Stehno (1933), Františka Karlová (1922), Jan 
Dzurko ( 1951) 
 

Bohuslava Uttendorsfská ( 1934), Marie Cápová (1933), Eliška Šidáková 
(1932), Marie Křesťanová (1927), Emílie Janovská (1920), Marie Myslivcová 
(1925), Iva Skořepová (1963), Božena Macková (1922), Marie Málková (1949) 
 

Jaroslav Pospíchal (1937), Jana Karásková (1947), Marie Pátková (1916), 
Libuše Korbutová (1932), Věra Blažíčková (1936), Bohumil Kotlas (1934), 
Mgr. Luboš Loskot (1950), Vlasta Dvořáková (1929) 
 

Zdeněk Netušil (1935), Josef Žák ( 1933), Josef Enderle ( 1942), Rudolf Peřina 
(1915) 
 

Marie Prostřední (1931), Pavel Duchan (1955), Miloslava Krupičková (1943), 
Růžena Teclová (1926), Karel Kubera (1940), Václav Procházka (1920), Václav 
Šotola (1929), František Nekola (1933), Jiří Kábela (1941), Jaroslav Kavka 
(1929), Mikuláš Jakubík (1931) 
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Vlasta Machková (1949), Evža Zelená (1929), Marie Fišerová (1928), Ludmila 
Valtošová (1940), Marie Pipková (1932), Marie Henzlová (1923), Jindřiška 
Pokorná (1917), Miloslava Hniličková (1933), Jaroslav Bukovský (1929), 
Rudolf Merunka (1923) 
 

Jaroslav Pavlas (1960),Václav Musil (1942), Marie Teclová (1947), Miloslava 
Plodíková (1925), Michal Holan (1976), Petr  Pešek (1944), Ludmila Šudomová 
(1919), Anežka Rázlová (1939), Jaroslav Zimmermann (1941) 
Julie Hyršová (1938), Jarmila Břízová (1921), Vlasta Dvořáčková (1926), 
Ladislav Dobrovolný (1929), Jaroslav Radil (1940), Ing. Jaroslav Čejka (1949), 
František Němec (1927) 
 
Matrika pokřtěných listopad a prosinec 2007 
 

Alena Vavřičková 
Elena Prodělalová 
Šárka Anežka Nováčková 
Adriana Marie Váňová 
Matyáš Marek Lýr 
Kamil Martin Horák 
 
Matrika pokřtěných rok 2008 
 

Lenka Zdislava Benešová, Martin Václav Beneš, Viktoria Hulínová, Tereza 
Marie Vašáková, Šárka Marie Bukáčková, Daman Kučera, Anežka Kotenová, 
Patrik Bílý, David Čejka, Eliška Sojková, Matyáš Petr Krajcigr, Adéla 
Krajcigrová, Nikola Kavková, Jan Kořínek, Tomáš Adam Král, Lucie Šmídová, 
Štěpán Adamec, Katka Květoslava Štefánková, Matěj Pavel Štefánek, Jakub 
Karel Štefánek, Elena Soukeníková, Šimon Řečinský, Filip Blažek, František 
Gábriš, Magdaléna Lišková, Emma Lucy  Kelly, Riccardo Sebastian Croci, 
Laura Vanek,  
Jana Kačírková, Aneta Čiháková, Filip Kalenda, Jakub Klofáč, Ondřej Zadina, 
David Pecen, 
Jiří Pelouch, Natálie Zadinová, Michael Svoboda, Nora Králíková, Karolína 
Ludmila Žáková,  
Vojtěch Grygar, Pavel František Dominik Veleta 
 
Matrika oddaných listopad a prosinec 2007 
 

Svatby v těchto měsících nebyly. 
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Matrika oddaných rok 2008 
 

Michal Svoboda a Martina Vencovská 
Tomáš Siwek a Zuzana Burdová 
Lukáš Grygar a Helena Žaloudková 
Karel Štefánek a Pavlína Tomšovská 
Pavel Souček a Petra Štefečková 
Jiří Doležal a Jitka Nováková 
Jiří Paštika a Beata Kowalská 
Petr Machovec a Michaela Ulipová 
Michal Tokoš a Hana Řípová 
 
Děti u 1. svatého přijímání v roce 2008 
 

Anna Sadílková 
Ladislav Staněk 
Nelli Vacková 
Matěj Pojezdný 
Monika Kadlecová 
Matěj Kletečka 
Veronika Tomšovská 
Matthias Moder 
Alexandra Baranová 
 

Katechetky: Martina Höferová, Vlasta Klementová 
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Novinky z farní knihovny 
 

 
 
Milí čtenáři, 
 
v Agapé jste se pokaždé mohli dočíst o nových knihách ve farní knihovně. 
Protože vycházíme po delší odmlce, dnešní nabídka bude obzvlášť bohatá a 
pestrá. Každého, kdo rád čte dobré knihy pro potěšení, poučení i povzbuzení ve 
víře, srdečně do naší knihovny zveme.  
 
Otevřena je v neděli od 9:00 do 9:30 hodin. 
 
Výběr z nejnovější nabídky: 
 
Josef Ratzinger – Benedikt XVI.: Můj život 

Ježíš Nazaretský 
Stanislav Dziwisz: Život s Karolem 
Václav Vaško: Dům na skále 1-3 (Církev zkoušená, Církev bojující, Církev 
vítězná) 
Bohumil Zlámal: Příručka českých církevních dějin I-V 
Tomáš Halík: Noc zpověníka 
Pavel Jajtner: Zajisté, excelence! 
Max Kašparů: Do výšky volím pád 

Z pláště a dalmatiky 
Zápisník potulného kazatele 
Třicet případů aneb malé, bílé, kulaté 

František Lízna: Musím jít dál 
Šel jsem však vytrvale 

Abbé Pierre: Testament 
Madeleine Desbaurdsová: Misionáři bez lodi 
Philippe Madre: Uzdravení a exorcismus 
Wilhelm Hunermann: Farář Arský (Sv. Jan Maria Vianey) 

Pekařský učeň ze Znojma (Sv. Klement Maria Hofbauer) 
Mnich mezi vlky (Sv. Jan Kapistránský) 

James Galvin: Život Jana Nepomuka Neumanna 
Karolína Peroutková: Karel Herbst 
Pavel Kučera: Lágr 
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Václav Dvořák: Čím to je, že jste tak klidný? 
Petr Esterka: Rozhodni se pro risk 
Kateřina Lachmanová: Síla přímluvné modlitby 
Petr Piťha: Paměť a naděje (Originální převyprávění českých pověstí a legend) 
Jaroslav Olšava: Zrno a plevy 

Utkáno ze zbytků 
Bdění nad knihou 

Vlasta Javořická: Hlas krve 
Na Radosti 

Zjevení Matky Boží v Turzovce (zjevení, rozhovory) 
 

J.S. 
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Cesta do Brna aneb 
Jak se k nám dostalo Pražské Jezulátko 
 

 
 
Druhou a třetí sobotu v adventu se u nás v Brodě v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie konaly od sedmi hodin ráno roráty k Pražskému Jezulátku. A já bych vám 
teď ráda popsala, jak se k nám do Havlíčkova Brodu Jezulátko vlastně dostalo. 
 
Je sobota 28. listopadu 2009, 9 hodin ráno a my ještě rozespalí rychle snídáme a 
připravujeme se na cestu do Brna. Už jen obout boty a rychle na vlakové 
nádraží, kde na nás už čekala skupinka  v čele s Mirkou. Koupili jsme si 
jízdenky a hurá do vlaku. Najít místo pro třináct lidí nebylo jednoduché, ale 
nakonec se nám to povedlo. Cesta vlakem trvala asi dvě hodiny, takže bylo 
spoustu času zahrát si hry, popovídat si nebo vytáhnout svačiny od našich 
maminek ☺. Kolem dvanácté hodiny jsme přijeli na hlavní nádraží v Brně a 
vydali se směr nákupní centrum Vaňkovka. Tady měl každý čas dojít si, kam si 
přeje (děvčata okouknout hadříky, kluci zase obsadili občerstvení). Když už 
měli všichni plná břicha a tašky plné nových triček, byl čas navštívit Petrov. 
Nejdříve jsme nemohli najít ty správné dveře k sestřičkám, ale po chvíli bylo 
naše hledání úspěšné. Zazvonili jsme na zvonek a  jedna ze sestřiček nám přišla  
otevřít. Jmenovala se sestra Zdislava, přivítala nás a vzala dovnitř do 
společenské místnosti, kde už pro nás bylo připraveno občerstvení. Chvíli jsme 
poseděli a mezitím nám sestřičky zabalily Jezulátko, aby se dalo převézt 
vlakem. Poté nás sestřičky vzaly na jejich zahradu, kde byl krásný výhled na 
Brno. Když už jsme byli na odchodu, potkali jsme biskupa brněnské diecéze 
Vojtěcha Cirkleho. Každý od něj dostal obrázek. Na obrázcích byly fotografie 
zahrady, které pan biskup sám fotil. Protože už nám nezbývalo moc času, 
rozloučili jsme se a vydali se zpět na vlakové nádraží. Asi kolem sedmé hodiny 
večer jsme přijeli do Havlíčkova Brodu a zakončili tak cestu pro Jezulátko. 
 
A jak v adventu probíhaly již zmíněné roráty? Brzy ráno jsme se scházeli 
v kostele. Mše svaté byly pouze při svíčkách a doprovázené zpěvem s kytarami 
a houslemi. Místo kázání Mirka dětem vyprávěla, co to vlastně Pražské 
Jezulátko je, jak soška vznikla a podobně. 
Po mši nás na faře vždy čekala výborná snídaně. 
 
Během rorátů jsme měli v kostele pouze obrázky Pražského Jezulátka a ta 
krásná soška byla do kostela přinesena až na Štědrý den. 
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Jezulátko bylo v kostele vystaveno celou vánoční dobu a věříme, že udělalo 
radost nejen nám, ale i  ostatním lidem, kteří přišli o Vánocích do kostela. 
 
Poté byl čas vrátit ho zpět a to znamenalo další výlet do Brna (ale o tom zase 
příště ☺). 
 

Dominika Kletečková 
 
 

 
 

 
Více obrázků z rorátů a z výletu do Brna pro Pražské jezulátko naleznete na 
internetových stránkách Římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod 
(http://www.farnosthb.cz/fotoalbum)
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Tříkrálové koledování 
   

 
 
V pátek 8. ledna jsme s bráchou a bratránkem Kubou koledovali pro tříkrálovou 
sbírku. Celý den mrzlo, chumelilo a my se někde museli brodit hromadou sněhu. 
Koledovali jsme skoro dvě hodiny – od pěti do sedmi. Psali jsme na dveře 
K+M+B a rozdávali kalendáříky s cukříkem. Od několika lidí jsme dostali 
kromě peněz i sladkosti. Zato jeden pán na nás přes ulici křičel: „Vy žebráci, že 
se nestydíte takhle žebrat!“ Zašli jsme za roh a smáli se tomu. Malý Kuba se pak 
divil: „Jak tohle může někdo říct?“ Všichni ostatní na nás ale byli hodní. Od 
staršího pána jsme do kasičky dostali dokonce celou tisícikorunu. 
 
Už bylo půl sedmé a my se pomalu vraceli domů. Potkali jsme ještě jednu paní. 
„Můžu taky dát peníze na charitu?“ptala se nás. A Kuba hned: „Jo, jo, určitě.“ 
Docela utrmácení jsme došli k tetě. Ta nám rozdělila vykoledované sladkosti a 
pak už jsme se s bráškou vraceli domů. Cestou jsme si zpívali. Těším se, že 
takhle budeme pomáhat i příští rok. 
 

K.A. 
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Desátá Tříkrálová sbírka 
 

 
 

Tříkrálová sbírka 2010 se konala v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu 
ve dnech 7. -10. ledna. Koledníci vybírali finanční dary do 274 pokladniček a 
celkem vykoledovali 1.289.067 Kč. To je o dvacet tisíc více než loni. Převážná 
část výtěžku půjde na přípravu a realizaci stavby nového Petrklíče – denního 
stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči 
nad Sázavou. V těchto nových prostorách bude kromě stacionáře také sociálně 
terapeutická dílna, dvě třídy základní školy pro děti s postižením a zázemí pro 
ošetřovatelskou službu a osobní asistenci. Všechny tyto služby jsou v Ledči nad 
Sázavou již po řadu let poskytovány a to nejen pro obyvatele ledečska, ale také 
světelska a humpolecka.  Deset procent z výtěžku bylo poskytnuto na pomoc 
Haiti, které zasáhlo ničivé zemětřesení.  
 
Výsledky koledování v jednotlivých obcích byly zhruba stejné jako v loňském 
roce, většího nárůstu dosáhla města Světlá nad Sázavou a Humpolec a to o 
dvacet a jedenáct tisíc oproti loňsku. Zhruba o dvacet tisíc méně se vybralo 
v Havlíčkově Brodě. Zde se pravidelně potýkáme s nedostatkem tříkrálových 
koledníčků. Ideální by bylo, kdyby do terénu vyšlo 38 skupin. Letos jich 
chodilo pouze 25, a proto si mnozí stěžovali, že se k nim koledníci nedostali. 
Dalším problémem větších měst jsou zamčené paneláky, častější odmítání i 
darované menší finanční částky. Oproti tomu v menších obcích se koledníci 
setkávají s větší ochotou, štědrostí a mnohdy jsou obdarováni i oni sami 
nějakou sladkostí. Poprvé se letos koledovalo v Dobrohostově a Křelovicích. 
Sníh tříkrálové trojice též neodradil a děti si v něm mezi koledou s radostí 
zadováděly. 
 
„Jménem svým i celé Oblastní charity Havlíčkův Brod bych chtěla poděkovat 
všem asistentům v obou vikariátech a dětem koledníčkům. V Havlíčkově Brodě 
bych chtěla poděkovat skautům z křesťanského oddílu Blesk, skautkám 
z Havlíčkova Brodu, studentům Střední zdravotnické školy a ráda bych oslovila 
ty, kteří by nám chtěli s Tříkrálovou sbírkou pomoci, aby rozšířili řady 
koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 zejména zde v Havlíčkově Brodě, kde jich 
máme permanentní nedostatek.“ Poděkování samozřejmě patří i všem dárcům, 
kteří finančně podpořili dobrou věc. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká 
republika je největší dobrovolnickou akcí v ČR.  
 

Anna Blažková 
ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod 
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3. oddíl BLESK 
 

 
 
Skautský chlapecký oddíl BLESK, úzce spolupracující s brodskou 
farností, vznikl v roce 1947 z iniciativy tehdejšího havlíčkobrodského 
kaplana P. ThLic. Františka Hájka. Oddíl byl dvakrát postižen 
zrušením Junáka (1950, 1970), přesto dvakrát pokračoval ilegálně 
v činnosti dál. 
Zaměřuje se na všechny výchovné věkové  kategorie - vlčata, skauty 
i rovery, zároveň se ale snaží respektovat a využívat jejich specifika.  
Jednotlivé  skupiny  proto mají mnohé akce samostatně, na táborech 
probíhá jedna etapová hra pro vlčata a druhá pro skauty atd. 
Nenásilnou formou se snaží předávat základní křesťanské hodnoty, členy oddílu jsou 
však jak praktikující křesťané, tak “nevěřící”. 
 
Poohlédnutí za minulým rokem 
 
Projekt “POTOK” 
 
Skautské družiny se během celé druhé poloviny skautského roku 2008/09 věnovaly v 
části své činnosti oddílovému projektu „Potok“. V rámci projektu měly za úkol natočit 
dokumentární (mini)film o Cihlářském potoku a o tradiční střediskové brigádě na jeho 
čištění včetně všeho, co to obnáší (scénář, shromažďování informací o potoku a jeho 
okolí, učení se práce s kamerou a počítačovými střihovými programy, tvorba 
upoutávek na film atd.). O výherci projektu rozhodlo hlasování účastníků oddílové 
akce pro veřejnost „Cesta na Měsíc“.  Stala se jím družina Ledňáčků, která byla 
oceněna filmovou cenou „Zlatý Blesk“. 
 
Volná odpoledne v klubovně 
 
V roce 2008/09 byla též každé nedělní odpoledne naše klubovna otevřená pro 
veřejnost - především pro členy oddílu, jejich rodiče, sourozence a přátele. V klubovně 
bylo možné si zapůjčit nepřeberné množství her a sportovních pomůcek, případně se 
prostě pustit s družinou do něčeho, co se nestihlo v týdnu na družinové schůzce, 
potvrdit si něco ze stezky a podobně... 
Kromě toho bylo v rámci volných odpolední v klubovně uspořádáno několik turnajů 
(piškvorky, ping-pong, žonglování, šachy, "čtverečkový" turnaj, geocaching, 
Sacculus). 
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Oslavy 90 let skautingu v HB 
V roce 2009 uplynulo 90 let od založení skautingu v Havlíčkově Brodě. K připomínce 
a oslavě této události připravila brodská střediska Bobři a Bobříci několik akcí. V 
Havlíčkově domě se ve čtvrtek 9.4 uskutečnila vernisáž výstavy devadesáti let 
skautování, která zde po té byla k vidění několik týdnů. V pátek 17. 4. večer se konala 
další část oslav, tentokrát zaměřená na 
širokou mladou veřejnost – koncert kapel 
Hypnóza, FullSTOP a Šatlava. Hlavní částí 
oslav byla akce následující den s názvem 
„Skauti veřejnosti“. Během ní byla k vidění 
řada ukázek ze skautské činnosti včetně 
malého stanového tábora na Havlíčkově 
náměstí. Úspěch měla soutěž pro veřejnost 
s disciplínami jako zdravověda, chůze na 
chůdách, krmení Balůa, skládání origami, 
lanové centrum, jízda na vodě a další. 
 
Tábor Kukle 2009 
Poslední roky postupně zvyšujeme délku našich táborů, loni jsme se tak dostali na 
téměř 3 týdny (vedení), resp. něco přes 2 týdny pro skauty a necelé 2 týdny pro vlčata. 
Po čtyřleté pauze jsme se vrátili k rybníku Kukle nedaleko Polné, kde jsme na louce 
uprostřed lesů vybudovali vlastní stanový tábor se dvěma tee-pee, dvanácti 
podsadovými stany, kuchyní, jídelnou ale i 
kaplí a saunou. 
Vlčata táborem provázela etapová hra s 
tematikou hledání královského pokladu, 
skauty etapovka inspirovaná Verneovým 
Tajuplným ostrovem. Tábor se samozřejmě 
neobešel ani bez tradičních lanových 
překážek včetně 70m lanovky přes rybník, 
dílen, airsoftu, orienťáku, geocachingu, 
lukostřelby... 

 
 
Cesta na Měsíc (26. září 2009) 
V posledních třech letech vytvořil oddíl Blesk tradici zářijového zábavného odpoledne 
pro farnost a veřejnost (2007 Felixír, 2008 Výstup na Everest, 2009 Cesta na Měsíc). 
Vzhledem k výročí 40 let od prvního přistání člověka na Měsíci, byla akce v roce 2009 
zaměřena na toto téma. Povedlo se přizpůsobit tomu jednotlivé soutěžní disciplíny, 
soutěžní týmy složené vždy z dětí i dospělých si tak prošly stanovišti: Skafandr, Jídlo 
ve stavu beztíže, Nouzová signalizace, Výroba vlajky mise, Stav beztíže, Radiové 
spojení, Start rakety, Lunární chůze. Navíc bylo možné mimo soutěž vyzkoušet 
lukostřelbu a airsoft střelbu na terč. 
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Po skončení hlavní soutěže byly účastníkům promítnuty 2 kratičké dokumentární filmy 
skautských družin o brodském Cihlářském potoku a každoroční střediskové brigádě na 
jeho čištění. Díky hlasování veřejnosti pak byla jedné z družin udělena filmová cena 
„Zlatý blesk“. Následovalo vyhlášení soutěžního odpoledne a koncert skupiny 
Dokořán. 
Doufáme, že i v dalších letech se bude dařit touto formou přispívat k utváření 
skutečného společenství v naší farnosti. 
 
Nový program Junáka 
V roce 2005 začala práce na obnově skautského programu. Proč? Protože Junák je 
organizace, která chce, aby program odpovídal dnešním pedagogickým trendům, 
přinášel co nejlepší výchovný efekt a zároveň byl zajímavý a atraktivní pro dnešní 
děti. S novým programem pro skautský věk jsme v minulém roce začali pracovat i v 
našem oddílu. Na následujících řádcích Vám nabízíme malé nahlédnutí „pod 
pokličku“. 
Junák se rozhodl svůj nový program po stránce výchovné postavit na tzv. 
kompetencích (stejně jako s nimi dnes pracuje škola nebo pracovní trh), tj. souboru 
znalostí, dovedností a postojů, které by měl mít skaut či skautka v různém věku svého 
členství v Junáku. Na kompetence pak navazuje sada nástrojů a metodických 
materiálů, které mají motivovat, pomoci a vést každého skauta či skautku co 
nejzajímavější cestou k získání kompetencí. Samozřejmě formou, která je skautingu 
vlastní – prostřednictvím vrstevníků, kooperace, aktivního učení, symbolického rámce 
a podobně. 
Výchovné nástroje pro děti mají různé podoby. Jedním z nich je tzv. Svojsíkův závod, 
na němž je dobře patrný programový posun. Zatímco v minulosti byl velký důraz 
kladen na ověřování znalostí a dovedností, jako byla například morseovka, uzlování, 
rostliny, dnes vidíme výrazný posun směrem k praktickým dovednostem a nikoli 
pouze znalostem. Důraz je tak kladen na schopnost řešit 
problémy, týmově spolupracovat, chování v krizových 
situacích, první pomoc atd., přičemž se vše testuje v 
simulačních hrách.  
Hlavním výchovným nástrojem je Stezka pro skauty a 
skautky, kterou si můžeme představit jako souhrn 
různých aktivit, prostřednictvím kterých se rozvíjejí 
znalosti, dovednosti a postoje dětí ve skautských 
oddílech. Motivační roli hraje skautská fantasy karetní 
hra Sacculus. Za každý splněný bod stezky dítě získává 
rozšiřující kartu do hry. Když se dostane na konec 
jednoho stupně, může se rozhodnout, zda se pokusí o 
plnění Skautské výzvy. 
Prožít dobrodružství není nic snadného. Při plnění výzev 
skauty čeká např. ranní cesta za východem slunce, noční 
bdění, 24 hodin na stromech, zkouška Tři orlí pera a 
další. 

Petr Vondráček, Cid 
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Z kostelních lavic 
 

 
 
Nebývá mým zvykem poslouchat, o čem si lidé povídají, ale v kostele se člověk 
někdy neubrání, aby nezaslechl útržek nějakého rozhovoru. Musím se přiznat, že 
velkým povzbuzením a inspirací pro mě vždycky bývají zdánlivě banální a 
prostá slova těch nejmenších farníků. Z jejich úst často slyším velké pravdy, na 
které my dospělí vymýšlíme složité formulace, až jim často sami přestaneme 
rozumět a hlavně z nich vyprázdníme jejich skutečný obsah a vlastní 
přesvědčení o nich, takže zůstanou jen prázdným klišé. Děti tohle neumí a ani 
nepotřebují. 
Během jednoho loňského velikonočního obřadu jsem zaslechl, jak se malý 
klučík svého tatínka ptá: 
„A bude se mamince po Pánu Ježíši stýskat?“ 
 
Ta slova mi zazněla v duši jako ozvěna Božího hlasu a byl jsem tázán také: 
„Máš mě rád?  Stýská se ti někdy po mně a těšíš se na chvíli se mnou, nebo 
přicházíš už jen ze zvyku a tvůj zápal pro mé království pohřbil nános času kdesi 
v šedi zapadlých dnů?“ 
 
Musím se přiznat, že jsou často chvíle, kdy by mě Pán Bůh touto otázkou 
načapal. On se naštěstí neptá a nevyčítá a posílá posly, kteří mi znovu a znovu 
připomínají Jeho lásku, a tak mi pomáhá znovu a znovu objevovat, že ho mám 
rád, a kteří mě znovu a znovu budí ze spánku každodennosti, abych si uvědomil 
úžas nad Jeho stvořením a svoji vděčnost. 
 
Díky všem malým farníkům, kteří nás dospělé někdy prudí svým vyrušováním 
bohoslužby, díky za to, že tam jsou a občas zvěstují to poselství, jak by to žádný 
teolog nesvedl. 
 

P.T. 
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Misijní pouť  
 
 
 
Charita a misie patří neodmyslitelně k činnostem katolické církve. Jejich cílem 
je šíření radostné zvěsti, lásky a pokoje a pomoc lidem, kteří trpí nouzí. Jednou 
z organizací uskutečňujících mj. pomoc potřebným je „Papežské misijní dílo“ 
(PMD) rozdělené do několika skupin. Také polenská farnost je aktivně zapojená 
do Papežského misijního díla dětí. Toto misijní dílo se stará převážně o děti 
z nejchudších částí celého světa a je založené na principu děti pomáhají dětem. 
Každoročně se pořádá celá řada různých aktivit podporujících tuto obětavou 
pomoc. Mezi ně patří i akce s názvem „Národní misijní pouť“.  

 
Ředitel PMD se sídlem ve Špindlerově Mlýně P. Jiří Šlégr požádal  polenskou 
farnost, zda by uspořádala v Polné v pořadí již 8. celostátní misijní pouť, která je 
současně 5. misijním dnem dětí. Tuto výzvu bere polenská farnost i celé město 
Polná jako velikou poctu.  Ale současně jako veliký závazek, jelikož se jedná o 
akci velmi rozsáhlou.  Datum konání pouti byl stanoven na sobotu 29. května 
2010. Již koncem dubna a v průběhu celého měsíce května se můžeme těšit na 
významné osobnosti, které  v Polné budou mít přednášky a besedy -  30. 4. Mgr. 
Ladislav Traxler, 14. 5. P. Jiří Šlégr,   21. 5. MUDr. Max Kašparů  - a na 
výstavy o misiích.  

 
Pouti samotné se tradičně účastní stovky dětí z nejrůznějších míst České 
republiky, kde se formou her a soutěží seznamují s misijní činností církve a je 
provázena bohatým doprovodným programem. Záštitu nad konáním pouti 
převzala Rada města Polná, která ústy starosty města pana Jindřicha Skočdopole 
slíbila pomoc při organizaci. Spolu s polenskou farností a městským úřadem se 
budou na organizaci podílet také některé sousední farnosti. Součástí denního 
programu bude též misijní jarmark, kde bude moci každý účastník koupí nějaké 
maličkosti přispět na potřeby misií. Jelikož se jedná o akci výhradně 
charitativní, veškerý výtěžek bude zaslán na konto PMD a použit ve prospěch 
nejpotřebnějších. 
 
Chtěli bychom vás všechny co nejsrdečněji pozvat na tuto celostátní misijní 
pouť a misijní den dětí. Věříme, že s Boží pomocí a s přispěním všech, kdo jsou 
ochotni nabídnout pomocnou ruku, se akce podaří a splní účel, k němuž je 
určena.  

 Mons. Zdeněk Krček, děkan 
Jan Kunc, jáhen 
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BUĎME NADĚJÍ SVĚTA 
 

Papežská misijní díla a Havlíčkobrodský vikariát  
královéhradecké diecéze Vás zvou na 

 

5. MISIJNÍ DEN DĚTÍ 
 a 

8. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ 
 

       v sobotu 29. května 2010 
do Polné u Jihlavy 

 
Program na téma „Svatí kněží a misionáři“:  
  9.00 příjezd, doprovodný program - náměstí 
10.00 slavnostní zahájení, mše svatá - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
12.00 hry, soutěže, poznávání sv. misionářů, Misijní jarmark, Misijní    
          koláč, …  
16.30 májová pobožnost a závěrečné požehnání - kostel Nanebevzetí  
          Panny Marie 
 
Občerstvení z vlastních zásob, čaj a limo bude k dispozici. Po celý den 
bude probíhat akce Misijní koláč, bude možnost si zakoupit jídlo, 
prohlédnout si misijní výstavu a seznámit se s činností a materiály 
Papežských misijních děl. 
 
Ve dnech od 30. 4. do 28. 5. je v Havlíčkobrodském vikariátu a okolí 
připraven bohatý doprovodný program zajímavých misijních besed, 
výstav a videoprojekcí. 

 
Výtěžek podpoří chudé a trpící děti v Africe. 

Přihlaste se, prosíme, co nejdříve. 
Těšíme se na vás! 

 
Záštitu nad akcí převzala Rada města Polná. 

 
Více informací:  
Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058,  
604 838 882,  
e-mail: info@misijnidila.cz, www.misijnidla.cz                       
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Jiný překlad Osmera blahoslavenství 
 
 
 
„Moji přátelé budou lidé svobodní, kteří se nedají spoutat žádnými řetězy, kteří 
se neklaní zlatému teleti, nevidí smysl života ve vkladních knížkách, ti, kdož 
mají srdce bez závisti a lakoty.  
 
Budete mými přáteli, jestliže budete mít otevřené oči pro každou bídu, srdce 
odvážné a ruce ochotné k pomoci. Budete mými přáteli, jestliže se vaše myšlení 
nebude pohybovat v začarovaném kruhu sebestřednosti, budete silní a prolomíte 
hradby, které vás dělí od druhých, když budete jako otevřená města, bezbranná, 
ale hrdá.  
 
Moji přátelé nepořádají povinný odběr zábavy, protože se po něm s jistotou 
dostavuje znechucení, otrávenost, nuda, ale jsou kamarády pro každé počasí, na 
ně se můžeš spolehnout, jejich slovo není plané.  
 
Volám k sobě takové, kterým o něco jde, ať dělají cokoli. Hledám neúplatné, 
hledám dobrodruhy – druhy dobra, kteří podstoupí riziko za dobrou věc, 
nebudou stát o chválu a lichocení a budou se umět včas nenápadně ztratit. Lidi, 
kteří se hned neleknou, ale dovedou se rozplakat nad kručinkou, která se 
prodrala mezi kameny, aby vydala květ a plod.  
 
Hledám lidi smělé, kteří vypoví boj přetvářce a lži, násilí a záludnosti, všem 
způsobům křivosti.“ 
 
Tak mluví Ježíš v úvodu své Horské řeči (evangelium podle sv. Matouše 5,2-
12), kterou jsme vyslechli o 4. neděli v mezidobí před Popeleční středou) a tímto 
upraveným překladem zakončil Josef Zvěřina svou malou knížku Dialog o víře. 
Při promluvě jsme slyšeli, že pro Starý zákon je nejvyšším souhrnem pravidel 
Desatero, pro křesťana Nového zákona pak Osmero blahoslavenství. 
 

5/2 2008 sc 
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Pozvánka 
 

 
 

Oblastní charita Havlíčkův Brod  
pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod  

vás zve  
na setkání na téma „Domácí hospicová péče“ 

pořádané ve středu 14. dubna 2010 od 18 hodin  
v sále Staré radnice Havlíčkův Brod 

 
 
Nebojte se pečovat o své blízké 
Jak lze zvládat bolest a další příznaky konce života v domácím prostředí.  
MUDr. Miloslava Straková (Ambulance léčby bolesti Nemocnice Havlíčkův 
Brod, Domácí hospicová péče Havlíčkův Brod)  
Předpokládaná délka 30 min.  
 
Zemřít doma 
Význam posledních dní pro odcházejícího i doprovázející členy rodiny  
pohledem  psychologa 
PhDr. Eva Šulcová (klinický psycholog Hospic Čerčany)  
Předpokládaná délka 45 min. 
 
Domácí hospicová péče  
Organizace a možnosti pomoci pečující rodině v rámci Domácí hospicové péče        
Havlíčkův Brod 
MUDr. Magdaléna Chvílová Weberová (Domácí hospicová péče Havlíčkův 
Brod)  
Předpokládaná délka 20 min. 
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Pozvánka na letní tábor v Jeníkově 
 

 
 
 

Misijní cesta na americký kontinent 
aneb 

napříč prérií pod palbou rychlých koltů 
 
 
Když se řekne léto, tak se doufám všem malým farníkům vybaví letní tábor 
v Jeníkově, který každoročně znamená cestu za neznámem, poznávání 
zajímavých míst a lidí, ale především čas prožitý v Boží blízkosti a uprostřed 
starých i nových kamarádů. 
 
Letošní tábor se bude konat v termínu 31.7.-7.8.2010 a vydáme se při něm na 
americký kontinent, po stopách indiánů, kovbojů a zažijeme i zlatou horečku na 
Klondajku. 
 
Bližší informace najdete v měsíci dubnu ve vývěsce kostela. 
 

 
 
 



 

 

Modlíme se za nového biskupa 
 
 
 
Otec biskup Dominik Duka OP byl 13. února 2010 jmenován pražským 
arcibiskupem. V královéhradecké diecézi se modlíme za dobrou volbu jeho 
nástupce v čele místní církve. 
 
 

I. 
Bože, věčný pastýři, 
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev, 
vyslyš naše prosby a dej, 
ať se naším novým biskupem stane ten, 
kdo se ti líbí svatostí života 
a bude se o tvůj lid starat 
s apoštolskou horlivostí a láskou. 
Pošli nám, prosíme, takového pastýře, 
který zná své ovce a dává za ně svůj život. 
Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, 
aby nás jako náš nový biskup 
učil žít podle evangelia 
a ukazoval nám cestu k tobě. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
  
II. 
Pane Ježíši Kriste, 
svěřujeme ti jmenování 
našeho nového biskupa a prosíme, 
veď mysl Svatého otce i všech, 
kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dobrý Pastýři, 
dej nám takového pastýře, který se tobě líbí, 
který tě bude následovat kamkoli půjdeš 
a povede nás skrze tebe k Otci. 
Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. 
Amen. 



 

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 
 
 

 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě 
 
 
1.4.2010  Zelený čtvrtek - Památka Večeře Páně    

mše sv. v 18:00 hod 
 
2.4.2010  Velký pátek - Památka Umučení Páně   

obřady v 16:00 hod 
 
3.4.2010  Bílá sobota - Velikonoční vigilie    

mše sv. v 20:00 hod 
 
4.4.2010  Boží Hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

mše sv. v 8:00 hod,  
mše sv. v 9:30 hod 
mše sv. v 18:00 hod 

 
5.4.2010  Pondělí velikonoční  

mše sv. v  8:00 hod 
mše sv. v 18:00 hod   
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