
Farní týdeník 
5. neděle v mezidobí 5. února 2023, č. 6

 

 

Co nás čeká v tomto týdnu? 

• Dnes bude od 16 h setkání rodin, u Šmídových 

v Poříčanech – Jana Hroudy 406. 

 
• Dnes v 17 h je možné jet bruslit na veřejné kluziště do 

Velimi – připojit se ke mně. Čas tam má zablokovaný 

evangelická farnost. Je možné si vzít také hokejku. 

 
• V úterý od 16.40 náboženství pro středoškoláky. 

 
• V úterý (první úterý v měsíci) bude po mši svaté v kostele 

setkání služebníků ve farnosti (ministranti, varhanící, 

mimořádní služebníci Božího slova a eucharistie…). Setkání 

bude v kostele. Vyslechneme si krátké zamyšlení ke službě 

a krátce se společně pomodlíme – za naši službu. Odhaduji, 

že to bude na 10-15 minut. 

 
• V úterý po 19 h bude na faře setkání ohledně posvícení. 

Ve středu jdu na setkání se starostou, zástupci CVIK,               
a dalšími domlouvat podobu posvícení v roce 2023. Proto 

bychom se již v úterý před tím sešli, abychom se společně 

zamysleli nad tím, co můžeme a chceme nabídnout                 
za aktivity a program. Zváni jsou všichni! 

 
• Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí. 

 
• Ve středu od 19 h bude setkání katechetů. Zváni jsou 

všichni, kdo se podílejí na katechezi dětí (náboženství, PDO,  

nedělní katecheze, ministranti…). Na setkání se společně 

zamyslíme nad tématem katecheze, zhodnotíme, jak se 

katecheze daří (co je třeba zlepšit) a především se společně 

pomodlíme za ty, kterým se věnujeme. 

 
• V 19.30 se pak mohou připojit všichni, kteří by se nad 

tématem katecheze chtěli zamýšlet – přijít s nějakými 

náměty, nápady… Více u Míši Kašparové. 
 

• Ve čtvrtek od 9.30 setkání maminek s dětmi. Více u Jitky 

Šmídové. 

 
• V pátek od 16 h PDO. V rámci PDO bude také příprava na 

první svaté přijímání a setkání ministrantů. Zveme všechny 

děti předškolního věků a prvního stupně. 

 
• V pátek po mši svaté bude setkání mládeže. 

 
• Příští neděli po mši svaté (od 11 h, v minulém čísle vyšel 

omylem chybný čas) bude v Oranžové zahradě setkání 

ohledně úpravy náměstí Arnošta z Pardubic. Setkání 

organizuje spolek Agora CE, o.p.s. Více informací vyšlo 

v minulém čísle farního týdeníku. 

 
• Příští neděli bude od 19 h společná četba Písma. Více  

u Martina Červeného. 
 

Den Čas Modlitba Místo 

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 

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

Pátek  cca 18.45 Adorace Český Brod – kostel 

Sobota 20 h DMC – nešpory Kaple sv. Zdislavy 

Ohlášky 

5. února 2023 (5. neděle v mezidobí) 
Pondělí 6. 2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  

Úterý 7. 2. – Úterý 5. týdne v mezidobí 18.00 Český Brod 

Středa 8. 2. – Středa 5. týdne v mezidobí 18.00 Štolmíř 

Čtvrtek 9. 2. – Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 18.00 Český Brod  

Pátek 10. 2. – Památka sv. Scholastiky, panny 10.00 Penzion Anna 

18.00 Český Brod 

Sobota 11. 2. – Sobota 5. týdne v mezidobí 17.30 Bylany 

Neděle 12. 2. – 6. neděle v mezidobí 8.00 Kounice 

9.30  Český Brod 



Další informace 
 

Společná cesta na celosvětové setkání mládeže – přihlášení 
 

Drazí farníci, zvláště milí mladí. Již jsem vás informoval o tom, že plánujeme společnou cestu na celosvětové setkání 

mládeže do Lisabonu, a to přes různá poutní a významná místa Německa, Francie, Španělska a Portugalska. Je třeba 

tuto cestu již začít připravovat – domlouvat noclehy, apod… Proto prosím, aby se mi zájemci o tuto cestu závazně 

přihlásili, a to do příští neděle. Pak uděláme společnou schůzku, na které si obrys cesty představíme. Moc se na toto 

společné putování těším. 
 

\ 

Pel-mel z farnosti 
 

Drazí farníci, dovolil bych si předložit pár informací z farnosti, které jsem třeba zapomněl zmínit, nebo jsou v tuto 

chvíli v jednání. 

• Školka v OZ – je předběžně domluveno, že se prodlužuje pronájem školky do konce června. Nejsou třeba žádné 

další úpravy. Další prodloužení se bude řešit případně v červnu, a to na základě platných opatření. 

• V důsledku zvýšení stropu pro plátcovství DPH farnost zažádala, aby přestala být plátcem. Uvidíme, jak bude 

žádost vyřízena. Jedním z významných efektů je, že při opravách nebudeme muset počítat navíc s DPH. Tím 

se nám opravy „zlevní“ a nebudeme muset shánět větší finanční obnos. Zároveň ale zvažuji, že bych této situace 

využil (než se znovu plátci DPH staneme) a opravil především zbytek pláště na farním kostele, kde právě DPH 

činí opravu pro farnost finančně velmi náročnou. Situaci ještě budu řešit se stavebním technikem a ERF. 

• V kostele bude brzy instalována u vchodu kamera a následně se bude pořizovat kamerový systém – v kostele 

došlo bohužel v posledních týdnech k malým krádežím (vloupání do kasiček, odnesení některých dárkových 

předmětů).  
 

 

Placení společných akcí 
 

Drazí rodiči, opakovaně se s vámi dostávám „do sporu“ ohledně placení společných výletů. Chápu, že vám to může 

být nepříjemné, když výlet platím. Ale moc vás prosím, počítejte s tím, že tyto výlety platím já. Je to pro mě příležitost, 

jak mohu přispět já vám, vašim rodinám. Je to pro mě také příležitost k tomu, abych nežil mimo ekonomickou realitu 

a abych si „ozkoušel“, co to znamená vyrazit s početnou „rodinou“ na výlet – kolik to stojí, apod… 

Vy máte zase jiné příležitosti, kdy můžete takto posloužit mně. Jsou to různé návštěvy, obědy a večeře (nevybavuji si, 

že bych někdy odcházel z návštěvy s tím, že bych si jídlo, film… zaplatil). Je to také možnost přispět prostřednictvím 

mešního stipendia. To je ostatně úžasná příležitost, protože je to spojeno s tím, že myslíte na vaše zemřelé, či jiné 

potřebné…  

Moc vám děkuji za pochopení. 
 

 

Postní doba 
 

Vždy před postní dobou ve mně rezonuje touha vytvořit mapu farnosti, ve které budou zaznamenána Boží muka, různé 

křížky, kapličky a další duchovní místa. Rád bych pak k těmto jednotlivým místům připojil nějaký duchovní text (např. 

putování po 14 křížcích ve farnosti, přičemž u každého křížku by bylo jedno zastavení křížové cesty – ta by se mohla 

postupně projít během postní doby…). Mohlo by takto vzniknout třeba pět, šest duchovních okruhů, které by se mohly 

každoročně v postní době využívat – každý rok by si rodina mohla vybrat jiný. 

Je ale třeba takovouto mapu vytvořit. Obracím se tedy na vás, zvláště třeba na experty na mapy, jestli není možné 

odněkud vyčíst všechna tato místa na území naší farnosti. Pokud by se někdo našel (kdo ví, jak na to), ať se mi co 

nejdřív přihlásí. Děkuji. 
 

Co nás čeká výhledově? 
Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.

• V pondělí 13. února bude tradiční večer s růžencem. 
 

• V době jarních prázdnin je možné vyrazit společně na 

farní hory. Více informací na stránkách farnosti, nebo  

u manželů Kašparových.
 

• Ve středu 22. února bude ve farnosti zpovědní den.             

 

Po většinu času budu v kostele k dispozici ke slavení svátosti  

smíření. Bude možné si znovu zarezervovat dopředu 

konkrétní čas ve sdílené tabulce. 
 

• Ve středu 22. února bude Popeleční středa. Mše svatá v 18 

h bude v Českém Brodě. Při mši svaté se bude udílet popelec.  

 
 

 

Sbírka minulé neděle: 4100 Kč. Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 



 

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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