
Farní týdeník 
7. neděle velikonoční, 29. května 2022, č. 22

 

 

Co nás čeká v tomto týdnu? 

• V tomto týdnu jsem na exerciciích. V případě potřeby 

služby kněze mě zastupuje R.D. Josef Nerad – 731 133 267. 

V úterý a ve středu bude mít bohoslužbu slova jáhen Jan 

Pečený, ve čtvrtek bude mít bohoslužbu slova Martin 

Červený. V pátek na mši sv. již dorazím. 
 

• Dnes slavíme první svaté přijímání Bastiana Hrončeka a 

Toníka Adámka. Děkuji všem, kdo se na dnešní slavnosti 

podíleli, kdo se zapojili a s její přípravou pomohli. Děkuji 

také skupině Srdcaři za doprovod při liturgii. 

 
• Dnes v 16h je májová pobožnost u kapličky v Liblicích. 

 
• Dnes v rámci Podlipanské hudební slavnosti bude od 18h 

v kostele v Českém Brodě koncert – Humble orchestra. 

 
• Z důvodu exercicií se ve středu nekoná výuka 

náboženství, kterou vyučuje R.D. Martin Sklenář.
 

• Ve středu v 19.15 je setkání žen – Petra Marhounová. 

 
• Ve čtvrtek v 9.30 je setkání maminek s dětmi – Jitka 

Šmídová. 

 
• V pátek od 16h pravidelné PDO. Tentokrát bude mít Petra 

Aschenbrennerová katechezi o Duchu Svatém. Zveme 

všechny děti předškolního věku a prvního stupně k účasti. 

 
• V pátek máme první pátek v měsíci, proto po mši svaté se 

při adoraci pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

 
• V pátek po adoraci setkání mládeže. 

 
• V sobotu slavíme první sobotu v měsíci. V 9.30 modlitba 

růžence v Tismicích, v 10h mše svatá. Nepodařilo se mi 

sehnat žádného hosta, proto budu mši svaté předsedat já. 

 
• V sobotu nebude mše sv. ve Lstiboři. Naopak bude mše 

sv. v 21h v Českém Brodě. Budeme společně slavit druhou 

nejvýznamnější vigilii v roce. Zvu tedy všechny k účasti. 

Cituji z direktáře: „Doporučuje se prodloužené slavení mše 

o vigilii, jejímž smyslem není křest jako o vigilii velikonoční, 

ale naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů a učedníků, 

kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou 

matkou Marií v očekávání Ducha Svatého“. 

 
• V neděli přijme v pražské katedrále svátost biřmování 

naše farnice, Anežka Červená. Mše sv. je v 10h.

 

 

Den Čas Modlitba Místo 

Pondělí  7.25 Společná modlitba na začátku dne Kostel – Český Brod 

Pondělí 18 h Modlitba růžence Kounice – kostel 

Pondělí 19h Setkání nad nedělním evangeliem Kaple 

Úterý 7.25 Společná modlitba na začátku dne  Český Brod – kostel 

Úterý  17.30 Modlitba růžence Český Brod – kostel 

Středa 7.25 Společná modlitba na začátku dne  Český Brod – kostel 

Čtvrtek 7.25 Společná modlitba na začátku dne  Český Brod – kostel 

Pátek 7.25 Společná modlitba na začátku dne Český Brod – kostel 

Pátek  cca 18.45 Adorace Český Brod – kostel 

Sobota 20h DMC – nešpory Kaple 

Ohlášky 

29. května 2022 (7. neděle velikonoční) 
Pondělí 30.5. – Památka sv. Zdislavy  

Úterý 31.5. – Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 Český Brod – BS 

Středa 1.6. – Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 Český Brod – BS 

Čtvrtek 2.6. – Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 18.00 Český Brod – BS 

Pátek 3.6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 Český Brod 

Sobota 4.6. – Sobota po 7. neděli velikonoční 10.00 Tismice 

21.00 Český Brod 

Neděle 5.6. – Slavnost Seslání Ducha Svatého 8.00 Přistoupim 

9.30  Český Brod 



Další informace 
 

Oranžová zahrada 
 

Jak jsem již informoval v některém z předchozích čísel farního týdeníku, paní Rytinová vyjádřila, že už dále nebude pomáhat 

s pronájmem Oranžové zahrady. Ještě jednou jí i tímto způsobem děkuji za její službu pro farnost.  

Domluvil jsem se s Ivou Zradičkovou a s Jiřím Rytinou, že si starost o pronájem Oranžové zahrady vezmou společně na 

starosti. Iva bude zajišťovat komunikaci se zájemci, Jiří bude k dispozici pro provedení prostory. Oběma děkuji za ochotu 

pomoci a i takto ve farnosti sloužit!  
 

 

Obraz sv. Zdislavy 
 

V loňském roce na závěr mše sv. při prvním svatém přijímání byl rodině Najbertově (Nikolka šla k prvnímu svatému 

přijímání) předán budoucí obraz sv. Zdislavy do naší farní kaple. Po celý rok tento obraz putoval po rodinách naší farnosti 

a byl rodinami postupně malován. Věřím, že se u něho rodiny také sešli ke společné modlitbě. 

Mám radost, že dnes, znovu, kdy ve farnosti slavíme první svaté přijímání, je tento obraz dokončen a požehnán. Děje se tak 

také den před svátkem sv. Zdislavy.  

Chtěl bych poděkovat Petru Štěpánovi za ujmutí se tohoto úkolu. Chtěl bych poděkovat všem těm, kdo se do díla zapojili, 

všem rodinám a farníkům, kteří se ujali tohoto malování. Moc si toho vážím. Dnes společně po mši svaté pověsíme obraz 

do kaple. 

Pro mě osobně je to velký dar – možnost přicházet do kaple a před tímto obrazem se modlit za rodiny farnosti a za farníky, 

hledě na něco, co farníci vytvořili, respektive s prosbou o mocnou přímluvu sv. Zdislavy, která je patronkou rodin. Díky!  
 

 

Oprava hlavních dveří kostela 
 

Zítra odvezou dveře hlavního vstupu kostela a vstup zabední (nechají jen možnost otevírání dveří běžného rozměru, aby se 

mohlo do kostela během dne vstoupit). Pro mše svaté bude otevírán také boční vchod. 
 

 

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

• V úterý se koná pravidelný fotbalový zápas kněží Čech a 

Moravy. Tentokrát u Plzně. Pro nás kněze je to také 

příležitost k vzájemnému setkání. Začátek zápasu je v 15h. 

Z toho důvodu bude v úterý 7. června mše sv. v 8h. 

 
• V pátek 10. června je Noc kostelů. Děkuji všem, kdo 

otevírají kostely, a připravují programy. V Českém Brodě 

bude mše sv. již v 16h. 

 
• V sobotu 11. června bude v rámci Podlipanské hudební 

slavnosti od 18h v kostele ve Štolmíři koncert – komorní 

smyčcový orchestr Archi. 

 
• V neděli 12. června je plánované fotbalové utkání. 

Pozvání k zápasu přijali farníci z Kolína. Zápas proběhne 

v 15h na hřišti v Hradištku u Kerska. Po zápase bude ještě 

společné posezení. Fotbalisté se mohou ještě přihlásit. 

Zveme ale i diváky a ostatní farníky (zvláště na následné 

posezení). Více informací u Jendy Přikryla. 

 

• Ve čtvrtek 16. června budeme slavit slavnost Těla a Krve 

Páně. Půjdeme také eucharistický průvod městem. 

Připomínám, že je třeba, aby si někdo vzal organizaci 

průvodu na starosti (domluvit květiny, apod…). Kdo byste si 

to chtěl vzít na starosti, prosím, co nejdříve se mi přihlaste. 

Děkuji. 

 
• V sobotu 18. června bude při mši sv. v 15h v kostele 

udělena svátost křtu Hynkovi Zradičkovi. 

 
• V sobotu 18. června bude od 18h koncert v kostele sv. 

Gotharda – Musica Florea a pěvecký sbor Vox Bohemica. 

 
• V úterý 21. června odlétám do Říma na celosvětové 

setkání rodin. Program bohoslužeb ještě upřesním. Počítám 

s tím, že v pátek a v neděli budou ve farnosti mše svaté. 

 
•  V neděli 26. června od 18h koncert ve Štolmíři – 

Tiburtina Ensemble.

 

Sbírka minulé neděle: 7000 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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