
Farní týdeník 
4. neděle v mezidobí 29. ledna 2023, č. 5

 

 

Co nás čeká v tomto týdnu? 

• Dnes od 19 h v Oranžové zahradě společná četba Písma. 

Více u Martina Červeného. 

 
• V úterý od 16.40 náboženství středoškoláků. 

 
• V úterý 31. 1. po mši – tedy cca v 19:00 – proběhne  

v Oranžové zahradě (pravděpodobně v učebně) první 

setkání postsynodální skupinky Komunikace. Na tuto 

schůzku (i ty následné) jsou zváni všichni, kdo se chtějí 

zamýšlet nad cestami, jimiž by bylo možné a dobré 

rozšiřovat informace o farním společenství (především  

o jeho aktivitách) směrem k širší veřejnosti. Nápady  

a náměty z tohoto setkání vzešlé budou pak projednány  

v rámci PRF. Více u Lucie Konopíkové: 604 380 941 
 

• Ve středu pravidelná výuka náboženství. 

 
• Ve středu od 19.15 setkání žen – více u Petry 

Marhounové.
 

• Ve čtvrtek slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše 

sv. začne v případě vhodného počasí před kostelem – 

žehnání hromniček (svíčky si doneste, prosím, vlastní). Po 

tomto svátku jsou také uklizeny stromečky a betlémy. 

 
• Z důvodu čtvrtečního svátku se pomodlíme nešpory až po 

mši svaté. 

 
• V pátek jsou pololetní prázdniny. Nabízím dětem výlet do 

Kolína – společné bruslení a návštěva bazénu. Hlásit se 

můžete u mě. Odjezd z Českého Brodu bude vlakem v 9.35. 

Na oběd půjdeme společně v Kolíně do restaurace.  

Přihlašujte se, prosím, do středy večer (abych restauraci 

zarezervoval). 

 
• V pátek nebude PDO. 

 
• V pátek slavíme památku sv. Blažeje. Přede mší svatou 

(od 17.45) budu v kostele udílet svatoblažejské požehnání. 

 
• V pátek máme první pátek v měsíci – po mši svaté se při 

adoraci společně pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. Pak bude následovat čas pro 

osobní adoraci. 

 
• V pátek po adoraci zájemci mohou vyrazit na tradiční 

pouť ke kapličce sv. Blažeje – na cestě do Tismic. 

 
• V pátek po mši svaté je setkání mládeže. 

 
• V sobotu máme první sobotu v měsíci. Proto bude 

prvosobotní pouť v Tismicích. V 9.30 se pomodlíme 

v kostele růženec, v 10 h bude mše svatá, jako host je pozván 

P. Christian Pšenička, vicerektor pražského semináře. Po mši 

svaté bude setkání u Přibylových. 

 
• Příští neděli můžeme vyrazit na bruslení do Velimi – 

evangelíci tam mají zablokované kluziště. Je možné si vzít  

i hokejky, hrají tam i hokej. Kdo by chtěl jet, ať se mi 

přihlásí. Marek Lukášek mi říkal, že mohu vzít až deset lidí. 

 
• Příští neděli bude od 16 h setkání rodin. Setkání bude  

u Šmídových v Poříčanech – Jana Hroudy 406. 
 

 

Den Čas Modlitba Místo 

Neděle 18.00 DMC – nešpory Kaple sv. Zdislavy 

Neděle 18.15 Krátká adorace a svátostné požehnání Kaple sv. Zdislavy 

Pondělí  7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Pondělí 18 h Modlitba růžence Kounice – kostel 

Úterý 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Ohlášky 

29. ledna 2023 (4. neděle v mezidobí) 
Pondělí 30. 1. – Pondělí 4. týdne v mezidobí  

Úterý 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 Český Brod 

Středa 1. 2. – Středa 4. týdne v mezidobí 18.00 Rostoklaty 

Čtvrtek 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 Český Brod  

Pátek 3. 2. – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 18.00 Český Brod 

Sobota 4. 2. – Sobota 4. týdne v mezidobí 10.00 Tismice 

17.30 Lstiboř 

Neděle 5. 2. – 5. neděle v mezidobí 8.00 Přistoupim 

9.30  Český Brod 



Úterý  17.30 Modlitba růžence Český Brod – kostel 

Středa 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Čtvrtek 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Čtvrtek cca 18.45 Denní modlitba církve – nešpory Český Brod – kostel 

Pátek 17.45 Svatoblažejské požehnání Český Brod – kostel 

Pátek 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Pátek  cca 18.45 Adorace Český Brod – kostel 

Pátek 19.30 Pouť k sv. Blažejovi Český Brod 

Sobota 20 h DMC – nešpory Kaple sv. Zdislavy 

 

Další informace 
 

Setkání ohledně úpravy náměstí kolem kostela 
 

Předkládáme bližší informace k setkání 12. 2. v 10.00 v Oranžové zahradě. 

Setkání se bude konat v rámci příprav architektonické soutěže na novou podobu náměstí Arnošta z Pardubic a Husova 

náměstí. Podklady pro architektonickou soutěž chce město získat, mimo jiné, od občanů. S tím mu pomáhá naše 

organizace Agora, která se věnuje participaci a občanskému vzdělávání (https://www.agorace.cz/). Kromě elektronické 

ankety na webu se snažíme získat názory i od těch, kterých se proměna výrazně dotkne – podnikatelů a organizací 

sídlících přímo na náměstí. Proto se chceme setkat i s vámi, farníky kostela svatého Gotharda. Setkání bude trvat asi  

2 hodiny, pracovat budeme nejprve v menších skupinách, aby se všichni dostali ke slovu. Výsledky práce jednotlivých 

skupin si poté společně představíme a budeme o nich dále diskutovat. 

Všechny informace k přípravě architektonické soutěže i celého nového strategického plánu města Český Brod najdete 

na webu brod2032.cz. 

S pozdravem Tereza Konrádová, Agora CE, o.p.s.  

Pokud by byl zájem, můžeme navázat společným jednoduchým obědem. Kdo by se rád zúčastnil, dejte mi, prosím, 

vědět. R.D. Martin Sklenář  
 

 

Výstup ze zasedání ERF – výhled na letošní rok 
 

Minulé pondělí se konalo zasedání ERF. Bavili jsme se především o úpravách fary a hospodářských budov v Kounicích. 

V nejbližších dnech se začne upravovat přízemí této fary (v prvním patře budou dále bydlet nájemníci). Půjde 

především o novou elektroinstalaci, opravu komínu, úpravu prostor – tak, aby vznikl v přízemí jeden byt. Následně se 

přesuneme do prvního patra, kde proběhnou podobné úpravy, ale vzniknou zde dva byty. Po opravách tak budou 

k dispozici tři byty (značné navýšení příjmu z nájmů). Samozřejmě to bude něco stát, ale věříme, že díky nájmům je to 

investice do budoucnosti. Uvidíme, jak rychle práce půjdou, a kolik budeme mít finančních prostředků. V případě 

potřeby zvažujeme řešení prostřednictvím půjček – obrátili bychom se asi v prvním kroku na vás farníky (pak bych 

k tomu řekl více). 

U hospodářských budov se více jak zdvojnásobil nájem. Ten byl uzavřen do konce června. Následně začneme prostor 

upravovat tak, aby se oddělily jednotlivé pronajímané prostory od sebe – znovu půjde o navýšení výnosů a lepší využití 

daných objektů. Pak nám zůstane v Kounicích ještě jeden objekt, u kterého budeme zvažovat následné využití. 

Rovněž jsme představili plány pro letošní rok. Rádi bychom, pokud dostaneme dotaci, pokračovali v opravách kostelů 

v Bylanech (střecha nad lodí) a v Poříčanech (plášť kostela). Rovněž v opravě zvoničky ve Štolmíři a pláště kostela 

v Českém Brodě. 

V červnu mi končí ve farnosti ustanovení. V případě jeho prodloužení bychom se pustili do opravy fary – venkovní 

omítka dole, průjezd a zateplení stropu. Rovněž oprava bytu kněze (nová elektroinstalace v pokojích kněze, případně 

vybourání jedněch dveří, aby šel oddělit byt kněze od ostatních prostor v prvním patře). 

A rovněž se na nás obrátilo město s prosbou, zda by bylo možné od nás získat zvonici v Českém Brodě. Před pár měsíci 

byla dohodnuta desetiletá zápůjčka. Nové zastupitelstvo by ale rádo zvonici získalo do vlastnictví. Z mé strany i strany 

ekonomické rady farnosti není důvod, proč by farnost nemohla zvonici městu darovat (s věcným břemenem 

k potřebnému užívání – např. zvonění, apod…). 

Stále platí, že jednotlivé projekty můžete podpořit také finančně, a to darem farnosti, se zadáním variabilního symbolu 

odpovídajícího danému kostelu. Všem dárcům děkujeme! 
 

 

 
 

Sbírka minulé neděle: 5900 Kč. Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.  

Přispěli jste také 1300 Kč v rámci sbírky na Biblická díla. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

https://www.agorace.cz/
http://brod2032.cz/


 

Svátost smíření a kontakty 
➢ Úterý a čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v pátek po mši sv. 

➢ V případě potřeby a nenavazujícího programu je možná zpověď 

po mši svaté. 

otec Martin je k dispozici ke slavení svátosti smíření také kdykoli 

jindy – po předchozí domluvě. 

➢ Kontakt na P. Martina: 728 384 833 

sklenarmartin@seznam.cz; www.masklen.webnode.cz 

Základní údaje 
➢ Bankovní účet: 4040404040/2700. 

➢ Variabilní symboly pro příspěvky: (Český Brod 

10901; Tismice 20901; Přistoupim 30901; Bylany 

40901; Lstiboř 50901; Poříčany 60901; Bříství 

70901; Kounice 80901; Štolmíř 90901; Pastorační 

aktivity 111). 

➢ Farnost: 722 788 207; farnostbrod@seznam.cz. 

➢ www.farnostbrod.cz. 
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