
Sv. týden a velikonoce; p řehled – hlavní bohoslužby

5.4. neděle MŠE SV. v 8:45 (od sv. Jana) ; 10:30 (arc. kostel) a 18:00(sv.Jan)
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NED ĚLE 
8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak pr ůvod do arcid ěkanského kostela

SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI                             

9.4. čtvrtek - ZELENÝ ČTVRTEK – arcid ěkanský kostel
18:00 MŠE SV. NA PAMÁTKU POSL. VE ČEŘE a PRŮVOD
po skon čení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek  a ADORACE 
asi do 22:00

10.4. pátek Ranní bohoslužby se nekonají!!! Kostel bude otev řen od 14:3010.4. pátek Ranní bohoslužby se nekonají!!! Kostel bude otev řen od 14:30
VELKÝ PÁTEK (den p řísného postu) – arcid ěkanský kostel 
16:30 KŘÍŽOVÁ CESTA v parku u sv. Havla (p ři nep říznivém po časí: 
arcid ěk. kostel)
18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, P ŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a 
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skon čení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek 

11.4. sobota Žádné jiné bohoslužby (ani na sídlišti) se dnes neko nají !!!
BÍLÁ SOBOTA – arcid ěkanský kostel
Od 9:00 – 19:30 je otev řen Boží hrob, věřící mají p říležitost k uct ění.
19:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením temných hodinek
Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě – arcid ěk. kostel
Lid se shromáždí na prostranství p řed kostelem.
20:00 ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONO ČNÍ SVÍCE a 
PRŮVOD,VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a 

Farní občasník – slouží pouze pro vnitřní potřebu – str. 10

PRŮVOD,VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a 
KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA, EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše sva tá)

12.4. neděle - BOŽÍ HOD VELIKONO ČNÍ 
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě 
Mše sv. v 9:00, 10:45 (arcid ěk. kostel) , 18:00 (sv. Jan) ;
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SV ĚCENÍM POKRMŮ
16:00 MŠE SVATÁ na sídlišti – dnes mimo řádně- Dům s pečovatel. 
Službou

13.4. pond ělí - nedělní po řad  v obou kostelích, nebudou Laudy v 8:30
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - Mše sv. v 9:00, 10:30 a 18:00

číslo 1./IX. ročník Svatý týden 2009

Milí farníci,
Opět se blíží nejv ětší k řesťanské svátky v roce. Postní doba 
by nám m ěla pomoci k p řípravě. Odložit to, co nám p řekáží, 
zaměřit se k tomu, co nám pomáhá dosáhnout nejd ůležit ějšího 
cíle lidského života – plnosti života v Bohu. Stojíme v bráně 
velikonoc; dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne . Dalo 
by se říci, že na po čátku a na konci tohoto týdne slaví církev 
dvojí Krist ův „triumf“. Dnes, na Kv ětnou ned ěli, „triumf sv ětský“,

VOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI                             

dvojí Krist ův „triumf“. Dnes, na Kv ětnou ned ěli, „triumf sv ětský“,
okázalý, viditelný, p řipravený lidem Jeruzaléma; zárove ň však 
pomíjivý jako jarní vánek. A p říští ned ěli si p řipomínáme ten 
druhý „triumf“, který p řipravil B ůh – vít ězství nad h říchem a smrtí. Tento 
triumf je tak nenápadný, jak jen n ějaká událost m ůže být. Děje se beze 
svědků – jen noc - zpívá se v hymnu Exultet - sm ěla znát čas a hodinu –
kdy Pán vstal z mrtvých. Ti, kte ří věří, že Krist ův příběh neskon čil 
zapečetěním náhrobního kamene, v tomto druhém tichém vít ězství vidí 
něco, co se netýká jen Krista, nýbrž co je rozhodující bitvou ve válce dobra 
a zla, která prostupuje celými d ějinami lidského rodu. A mezi t ěmito dv ěma 
nedělemi, v celém Svatém týdnu a zejména ve T řídenní, které je 
nejvnit řnější svatyní církevního roku, se p řed námi znovu odehrává p říběh, 
který je podstatný pro naši víru. Velikonoce jsou t edy svátky veliké radosti, 
veliké nad ěje. Jsou to svátky, kdy m ůžeme jít do nejv ětší hloubky 
v rozjímání nad tím, kdo je to B ůh a kým je pro n ěj člověk. Můžeme dob ře 
poznat, pro č zde žijeme a kam sm ěřuje náš život. M ůžeme poznat, že 
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poznat, pro č zde žijeme a kam sm ěřuje náš život. M ůžeme poznat, že 
všechno má sv ůj řád, že mezi dobrem a zlem je propastný rozdíl. M ůžeme 
také dob ře poznat, jak je dobré chodit po Božích cestách. Farn ost je 
spole čenství lidí, kte ří se snaží žít podle evangelia Kristova. Je církví 
v malém, se všemi radostmi ale také bolestmi a nedos tatky. Konkrétn ě 
vidíme, že církev ješt ě není dokonalým spole čenstvím, že je složená 
z nedokonalých lidí. Je ale vedena tím, kdo je svatý . Děje se zde také 
mnoho dobrého: mnozí v ěnují sv ůj volný čas a své schopnosti d ětem, 
mládeži, dosp ělým i senior ům. Ve Svatém týdnu p ři křížové cest ě pro d ěti, 
dosp ělé a bohoslužbách tridua m ůžeme vyprošovat Boží pomoc a 
požehnání pro sebe, pro naše rodiny, naši farnost, p ro obyvatele tohoto 
města. Můžeme prosit, aby se o t ěchto velikonocích uskute čnilo to, co 
voláme p ři svěcení velikono ční svíce: „A ť slavné Kristovo vzk říšení naši 
tmu ve sv ětlo prom ění“. P. Józef Szeliga



Otec a syn Trho ňovi

Vážení farníci,
letos si p řipomínáme, že je to již p ět let, co odešel p ůsobit na nebeské 

kůry náš milý varhaník-profesionál p. František Trho ň. Navíc jeho otec   
F. Trhoň starší nás opustil práv ě před 30 lety. Proto mi dovolte uvést tuto 
vzpomínku. 

Tyto vzácné boleslavské osobnosti  - Františka Trhon ě st. a jeho syna 
Františka  - jsem za čal velmi intenzivn ě vnímat hned po svém p říchodu 
do Mladé Boleslavi koncem šedesátých let. Bylo tomu  tak z pohledu 
účastníka kostela a brzo zp ěváka na chrámovém k ůru v arcid ěkanském 
kostele. Bylo mi dop řáno ješt ě sledovat poslední léta činnosti 
posledního skute čného zdejšího regenschoriho – starého p. Trhon ě. On 
vedl tradi ční chrámový sbor, který m ěl svoje sólisty, byl navázán na vedl tradi ční chrámový sbor, který m ěl svoje sólisty, byl navázán na 
spolupráci orchestru a mnoho členů zároveň zpívalo v m ěstském sboru 
Boleslav. Starý pán m ěl přísnou povahu, se kterou n ěkteré členy 
přitahoval, s jinými se dokázal rozejít. Vždy ť za sebou m ěl léta 
kapelnické a sbormistrovské praxe a um ěl rozpoznat, co m ůže od koho 
očekávat. Zpíval jsem ješt ě na koncert ě, který on v kostele uspo řádal a 
na kterém vystoupil jako host sám Eduard Haken. Vzpo mínám si též na 
jeho zklamání, když byl pozd ěji jeden námi p řipravovaný chrámový 
koncert (r. 1974, mám ješt ě vytišt ěný plakátek) tehdejšími okresními 
mocipány zakázán. Pak již se omezil sbor jen na vystupo vání na velkých 
svátcích p ři bohoslužbách. Ale to už musím zmínit též mladého 
Františka, který se už tenkrát objevoval za varhanami , a brzy jsme se 
spřátelili. Bylo to v dob ě zavádění nové liturgie a založili jsme tzv. 
chrámovou scholu, která vystupovala častěji, a to s jednoduššími 
liturgickými zp ěvy. Tím jsme nijak neovliv ňovali činnost sboru vedeného 
p. Trhon ěm st. První zkoušky scholy (p ůvodn ě 8 členů) se konaly 
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p. Trhon ěm st. První zkoušky scholy (p ůvodn ě 8 členů) se konaly 
dokonce v byt ě Františka (s jeho odborným vedením) a starý p. Trh oň se 
svojí paní s námi zpíval též. Po smrti p. Trhon ě st. (r. 1979) se pak 
stávající sbor úpln ě rozpadl a z ůstala jen naše schola. F. Trho ň ml. často 
chodíval hrát do kostela na varhany a p řípadně i radil a vedl zkoušky se 
svým osobitým humorem. V ětší produkce, jako byla Rybova mše na 
Vánoce a Hausmannova mše na Velikonoce, řídil vždy on. V té dob ě to 
bylo samoz řejmě pro u čitele spojeno s ur čitým rizikem.  V devadesátých 
letech, když byla ve řejnost chrámové hudb ě více naklon ěna, prosadil 
František generální rekonstrukci varhan v arcid ěkanském kostele. Díky 
jeho neúnavnému obcházení po ú řadech a klepání na dve ře sponzor ů se 
celá věc poda řila a varhany slouží jak pro bohoslužebné tak pro 
koncertní ú čely. On si ješt ě pořídil varhany dom ů , které, pokud vím, 
dlouhá léta splácel, a velmi rád se jimi každému hos tu 

Nastupte do rozjetého vlaku

Milí farníci,
možná, že nevíte, že jsme na našich Biblických hodinác h započali se 

soustavným čtením Písma svatého. Toto čtení je rozvrženo podle 
někdejšího projektu Radia Proglas na 365 jaksi propoj ených částí. My 
čteme po týdnech (celkem tedy 365 týdn ů). Každý týden si přečteme 
doma úryvek ze Starého Zákona (1,5 až 2 stránky) a Nového Zákona (p řes 
půl stránky), krom ě toho v ětšinou 1 žalm a n ěkolik verš ů z Přísloví. 
Biblická hodina se koná každé 2 týdny, v ětšinou ve st ředu po mši svaté 
na faře.  Pokaždé tedy p řipadají texty na 2 týdny. Tam se soust ředíme na 
vysv ětlování obtížn ějších partií.

Biblická hodinka

vysv ětlování obtížn ějších partií.
Pro ilustraci uvádím rozvržená čtení pro prvních 10 týdn ů (číslování podle 
ekumenického p řekladu Bible):

1 Gn 1+2 Ž 1 Př 1, 1-6 Mt 1; 2, 1-12

2 Gn 3+4 Ž 2 Př 1, 7-9 Mt 2, 13 nn; 3, 1-6

3 Gn 5+6+7 Ž 3 Př 1, 10-19Mt 3,7 nn; 4, 1-11

4 Gn 8+9+10 Ž 4 Př 1, 20-23Mt 4,12 nn

5 Gn 11+12+13, 1-4Ž 5 Př 1, 24-28Mt 5, 1-26

6 Gn 13,5 nn; 14+15Ž 6 Př 1, 29 nnMt 5, 27 nn

7 Gn 16+17; 18, 1-19Ž 7 Př 2, 1-5 Mt 6, 1-24

8 Gn 18, 20 nn; 19Ž 8 Př 2, 6-15 Mt 6,25 nn; 7, 1-14
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9 Gn 20+21+22 Ž 9, 1-12 Př 2, 16 nnMt 7,15 nn

(Kdyby n ěkdo nev ěděl, tak Gn = 1. kniha Mojžíšova.)
Současně (píšu 23.3.09) jsme p řečetli první 4 týdny, do Velikonoc to 

bude celkem 7 týdn ů. Kdo chce, m ůže se připojit, nemusíte od za čátku. 
Pokud se vám to nehodí, nemusíte dokonce ani Biblic ké hodiny 
navšt ěvovat. Na požádání obstarám rozpis na všechny týdny. Najdete jej 
také postupn ě na našich farních webových stránkách. Tak tedy bez 
váhání nastupte do rozjetého vlaku.

Jiří Vosáhlo



Pro děti

Pascha (nostrum?)

Blíží se velikono ční svátky. P řipravujeme se všichni podle svých sil a 
možností na jejich radostné a požehnané prožití. Je vš ak jisté, že ne 
všichni obyvatelé našeho m ěsta budou slavit letošní velikonoce v 
křesťanském duchu. Na Velký Pátek ve čer, v dob ě ztišení a usebrání, 
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křesťanském duchu. Na Velký Pátek ve čer, v dob ě ztišení a usebrání, 
připravilo M ěstské divadlo MB slavnostní premiéru hry nikterak 
duchovní, dílo amerického dramatika Tennesse Willia mse / Tetovaná 
růže. Co k tomu dodat ? Je jisté, že v profánním prost ředí našeho m ěsta 
je zájem v ětšinové spole čnosti o jakési k řesťanské hodnoty asi tím 
posledním, čím by se m ěl řídit chod té či oné instituce. A asi jen t ěžko 
bychom hledali pro nev ěřícího člověka dostate čně pádný argument, pro č 
by divadla, kina či jiné kulturní instituce m ěly na Velký pátek ztichnout.
Vždyť vydělávat se musí. Pro nás, v ěřící, je to výzva. Výzva k tomu, 
abychom byli do budoucna lepšími a d ůvěryhodn ějšími sv ědky práv ě 
onoho pravého poselství velikono čních svátk ů. Je možné, že se nám 
tento úkol bude zdát p říliš náro čný, že bude možná i t ěžší než ono 
přelévání mo ře polévkovou lžící. Jinou cestu a jiné řešení než poctivé 
svědectví víry však nevidím. J.T.

pochlubil. Byl dokonce ochotný tyto domácí varhany několikrát zap ůjčit, 
např. do kostela sv. Jana pro n ějakou slavnost. Nelítostná nemoc však 
překazila jeho plodný život. Ješt ě několik dní p řed jeho smrtí jsem jej 
navštívil v nemocnici. Stále se o hudbu zajímal, posl ouchal ji tam ze 
sluchátek a doprovodila jej až do konce. 

Závěrem musím konstatovat, že oba dva Františkové na m ě od samého 
začátku zap ůsobili svým nadšením k hudb ě a velmi napomohli mému 
hudebnímu založení a p ůsobení na k ůru.   

Životní jubileum
Vzácného jubilea se dožil jeden z našich varhaník ů. Je to p. Jaroslav 

Loga a bylo mu rovných 75 let. Hraje na varhany již více než 50 let, 

Otec a syn Trho ňovi

Loga a bylo mu rovných 75 let. Hraje na varhany již více než 50 let, 
posledních asi 30 let zcela pravideln ě na našich ned ělních hlavních 
mších a v ětších svátcích. Mnogaja, milostivaja i blahaja ljet a. 

Josef Cyril Sychra
Před 150 lety, 12. b řezna 1859 se narodil J.C.Sychra,  který v našem 

kostele p ůsobil jako varhaník, ředitel k ůru a sbormistr. Byl též 
sbormistrem p ěveckého sdružení Boleslav.  Naše schola zpívala část 
jeho Mše české o slavnosti sv. Josefa a dá-li B ůh, uslyšíme tuto mši po 
částech na Zelený čtvrtek a na Bílou sobotu. 

Jiří Vosáhlo

Farní tábor

Informace pro Ty, kte ří mají zájem se zú častnit letošního farnífo tábora.
Uskute ční se od 8. - 15. srpna 2009 na fa ře v Jitrav ě. Prozradím, že 
tématem bude st ředověk.
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Poutní zájezd farnosti Mladá Boleslav – návšt ěva Svaté zem ě

Ve dnech 19.–26.2.2009 se uskute čnil životní zájezd pro mnoho našich 
farník ů (asi 30) do Svaté zem ě, jehož duchovní doprovod činil náš             
P. Radek a další 3 kn ěží z naší diecéze (v č. P. Pavla Macha). Pr ůvodcem 
byl další kn ěz, P. Viliam. Zájezd byl organizován cestovní kancelá ří 
Palomino. Byl zajišt ěn i autobus z M.B. do Prahy na letišt ě a zpět.

Svatá země…

tématem bude st ředověk.
Věřím, že zájem ú častník ů se rozroste a prožijeme p ěkný týden.
Zájemce prosím hlaste osobn ě Monice Černé nebo P. Radkovi Vašinkovi.
Bližší informace Vám budou ješt ě upřesněny.
Za organiza ční tým Monika Černá



Svatá země…
Letěli jsme do Tel Avivu, v Izraeli nám byl k dispozici op ět autobus. 
Ubytování bylo skv ělé, a to v jednom hotelu v Betlém ě. Betlém je dnes 
téměř součástí Jeruzaléma, avšak obehnán s p řísně střeženou hranicí 
autonomní palestinské oblasti.Každý den jsme navšt ěvovali významná 
biblická místa (chrám Božího hrobu v Jeruzalém ě, Getsemanská zahrada 
– bazilika Národ ů, Hora Blahoslavenství, Nazaret – bazilika Zv ěstování 
apod.) kde jsme také slavili mši svatou. Obzvláš ť působivý byl poslední 
den programu (v Jeruzalém ě), kdy jsme prožívali Popele ční st ředu. Na 
mnoha místech jsme se setkávali s bohoslužbami a s ozna čenými 
věřícími popelem. Po časí nám v druhé polovin ě pobytu velmi p řálo, 
dokonce jsme okusili i koupáni v Mrtvém mo ři.  Pokud jde o bezpe čnost, 
nepocítili jsme ani náznak n ějakého ohrožení. Ani židé ani arabové nepocítili jsme ani náznak n ějakého ohrožení. Ani židé ani arabové 
nemají d ůvod turisty ohrožovat. Naopak se snaží je oslovit (na př. rusky) 
kvůli prodeji suvenýr ů. 

Každému p řeji, aby aspo ň jednou za život podstoupil tu osobní a 
finan ční oběť a neváhal se do Svaté zem ě vydat. Byli mezi námi jak mladí 
tak senio ři přes 70 let a všichni to p řežili a jist ě nelitují. Velký dík pa ří P. 
Radkovi, který náš zájezd inicioval. Ji ří Vosáhlo

Na „Svaté zemi“ m ě nejvíce zaujal život tamních lidí. Líbí se mi, že nik am 
nepospíchají a opravdu si vychutnávají život na zemi.
Okolí Jeruzalému tvo ří rozsáhlá kamenná pouš ť, kde není tém ěř žádná 
tráva a jen minimum vody. Lidé zde p řitom uživí obrovská stáda ovcí.    
Je to povzbudivé. Josef P řibyl

Pouť do Svaté Zem ě pro m ě byla p říležitostí zamyslet se nad mnoha 
věcmi, které se týkají mého života. Stejn ě jako asi každý poutník, i já 
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věcmi, které se týkají mého života. Stejn ě jako asi každý poutník, i já 
jsem si odvezla řadu neopakovatelných zážitk ů. Nejspíš nejd ůležit ější 
pro m ě bylo zastavení se na Kalvárii, chvíle ztišení pod Je žíšovým 
křížem. Dalším takovým momentem pak byla plavba po Gen ezaretském 
jezeře, při níž jsme sice zmokli, ale také jsme mohli obdivovat  duhu a 
slunce prosvítající mezi mraky. Cesta do Izraele neby la jen oby čejnou 
dovolenou, ur čitě z ní budu ješt ě dlouho čerpat.          K. Kloudová

Prázdný hrob
Klečím v míst ě Božího hrobu, jen pár sekund, pak musím uvolnit mís to 
ostatním čekajícím ve front ě. Nic necítím, v ůbec nic. Je čas jen sepnout 
ruce a položit je na ono místo. Prázdno...Prázdný hrob ...Pane, dej mi 
větší víru v Eucharistii, ve které jsi p řítomen Živý. Dej mi pochopit, jakým 
darem pro nás je Tvá p řítomnost v Eucharistii.Vskutku, hrob je prázdný.

VN

Proč se katolíci znamenají k řížem?

Katolický k řesťan znamením k říže vyznává dv ě pravdy své víry: 
Jsou t ři božské osoby- to když znamení k říže doprovází slovy „Ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého.“ Boží syn se stal člověkem, aby nás svou 
smrtí na k říži vykoupil a nav ěky spasil – to když d ěláme samotné 

Svatá země…

"Sustinete hic et vigilate mecum - Z ůstaňte zde a bd ěte se mnou." /Mt 
26,38/ je napsáno nad vchodem Baziliky Národ ů v Getsemanské zahrad ě, 
kde se Pán Ježíš modlil ke svému nebeskému Otci p řed svým utrpením. 
Pane Ježíši, chci být a bdít s Tebou a modlit se, ja k je pot řeba. Děkuji Ti, 
že jsi svou smrtí a zmrtvýchvstáním p řemohl h řích a smrt a nevýslovnou 
láskou miluješ m ě i každého člověka.                                                       MK

smrtí na k říži vykoupil a nav ěky spasil – to když d ěláme samotné 
znamení k říže. Proto d ěláme k říž před modlitbou, aby nás spo řádal a 
usebral, aby soust ředil naše myšlenky a srdce i v ůli k Bohu. Po modlitb ě, 
aby v nás z ůstalo, co nám B ůh daroval. V pokušení, aby nás posilnil. 
V nebezpečí, aby nás chránil. P ři žehnání, aby naše duše p řijala v sebe 
plnost Božího života a aby v ní všechno bylo zúrodn ěno a posv ěceno. 
Kříž děláme běžně dvojím zp ůsobem. První zp ůsob je ten, že palcem 
pravé ruky znamenáme čelo, ústa a prsa znamením k říže a přitom 
říkáme: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen“ N a čele se 
znamenáme k řížem, abychom vyjád řili, že chceme ve své mysli mít za 
pravdu všechno, co B ůh zjevil; na ústech, že vše, co B ůh zjevil chceme 
slovy vyznávat; a na prsou, že to chceme uchovat ve s vém srdci a podle 
toho žít. Tento k říž se nazývá „malý“ nebo-li  „ řecký“. Používá se p ři 
modlitbách v ěřících a p ři mešní liturgii p řed evangeliem, kdy kn ěz s ním 
poznamená evangelium p řed a po jeho čtení, a věřící se jím poznamenají 
jen s jinými doprovodnými slovy „Sláva Tob ě, Pane“ a „Chvála Tob ě, 
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jen s jinými doprovodnými slovy „Sláva Tob ě, Pane“ a „Chvála Tob ě, 
Kriste“. Malý k říž se rovn ěž používá p ři udílení svátostí, nap ř. když se jím 
znamená čelo k řtěnce p ři křtu anebo bi řmovance p ři bi řmování apod.
Druhý zp ůsob je ten, že se dotýkáme pravou rukou a prsty držen ými 
přirozen ě u sebe – čela a prsou, pak levého a nakonec pravého ramene  
a přitom říkáme: „Ve jménu Otce - i Syna - i Ducha svatého. Amen “.
Tento k říž se nazývá „velký“ nebo-li „latinský“ a žehná se jím p ředevším 
kněz při liturgii, udílení svátostí, žehnáních a sv ěceních. Znamení tohoto 
kříže je děláno též p ři slovech, jimiž vzýváme Boha o pomoc, nap ř. „Naše 
pomoc je ve jménu Pán ě….“ A na za čátku liturgických hodinek: „Bože, 
shlédni a pomoz“, apod. Podle tohoto znamení se také d á snadno poznat 
katolík, protože k říž nedělají ani pohané, ani židé, ani velká část 
nekatolických k řesťanů, např. při vstupu do katolického kostela.

(Upraveno podle RC Monitor) Ji ří Král



Hospoda ření, stavební akce a opravy

Díky Vaší št ědrosti jsme zaznamenali velice pozitivní trend ve výši  
sbírek. Proti roku 2007 jsme v lo ňském roce vybrali o  20 % více (index 
růstu 2008/2006 činí 41 %). Umožnilo nám to výrazn ě pokro čit v řadě 
stavebních a restaurátorských akcí. 
Na náš vlastní vklad 124 000 K č navázala v r. 2008 dotace m ěsta a další 
dotace, celkem tedy za 750 000 K č jsme mohli upravit pr ůčelí fary. 
Částkou 65 000 K č jsme se podíleli na další etap ě opravy šindelové 
střechy kostela sv. Mikuláše ve Vinci, kterou bychom l etos rádi dokon čili. 
Zcela vlastním nákladem jsme opravili t ři sochy and ělů z oltá ře p. Marie 
Bolestné za 140 000 K č. Významn ě jsme se podíleli nákladem 90 000 K č 
na restaurování vitrážních oken v kostele sv. Ji ří v Krnsku a jejich 
zasíťování. zasíťování. 
Naše letošní investi ční a restaura ční záměry: 
- posudek statického zajišt ění kostela NPM a fary ( souvislost s náro čnou 
výstavbou parkovacího domu, p ři výstavb ě dvou podzemních pater nelze 
vylou čit statické problémy obou našich staveb) 
- dokon čení restaurování socha řské výzdoby oltá ře P. Marie Bolestné a 
sochy P. Marie ze st řechy kazatelny v objemu asi 300 000 K č

- střecha kostela sv. Mikuláše ve Vinci  - p řibližná spoluú čast na dotacích  
250 000 Kč 
- vybudování podlahy pop ř. úložného prostoru v podkroví fary cca 
150 000 Kč
Příjmy vlastní činily za rok 2008 ze sbírek 643 000 K č (nárůst 20 % proti 
2007) a 121 000 Kč z darů od farník ů (nárůst 50 %). Městská dotace na 
opravy činila 450 000 K č, krajská 100 000 K č a státní 400 000 K č. 
Významným p říjmem byl rovn ěž příspěvek z diecéze 130 000 K č a dar od 
Renovabis 144 000 Kč.Renovabis 144 000 Kč.
Hlavní režijní výdaje v tis. K č – plyn (68), elekt řina (35), pojišt ění (21), 
telefony a el. zabezpe čení (17) a voda (8). Za ned ělní zvláštní autobus 
jsme utratili 25 tis. K č, za květiny, hudbu a ostatní bohoslužebné výdaje 
29  tis. K č. Odeslané sbírky a p říspěvky diecézi činily 142 500 K č.
Znovu chceme upozornit výd ělečně činné farníky na výhodnou formu 
příspěvku formou da ňově odpo čitatelného daru. Zp ětně získá 15 % 
z daru v podob ě vratky dan ě letos více našich farník ů než v p ředchozím 
roce. Rozhodn ě je  zde ale ješt ě další potenciál, jak do farní pokladny 
získat více prost ředků – pokud se v letošním roce rozhodnou i další 
farníci pro tuto efektivn ější formu p říspěvků . Detailní model uplatn ění 
daňové výhody Vám rádi vysv ětlí členové farní rady, m ůžete jej také 
nalézt na našem webu www.farnost-mb.cz v Občasníku „Kv ěten 2008“, 
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článek Blaze tomu kdo dává, ne tomu, kdo bere (Sk 20, 35).
Velice si vážíme Vaší ochoty podílet se i finan čně na farních aktivitách. 
Na květnové výro ční veřejné farní rad ě jsme p řipraveni zodpov ědět Vaše 
dotazy k hospoda ření a reagovat  na Vaše podn ěty z hlediska dalších 
farních zám ěrů. MM

26.4.                14.00 Krnsko, otev ření kostela sv. Ji ří po oprav ě, s účastí 
otce  biskupa

květen pou ť do Hejnic
29.5. 21.00  kostel NPM,  koncert  Markéty Blechové

Hospoda ření, stavební akce a opravy

Kalendá ř nejbližších akcí

29.5. 21.00  kostel NPM,  koncert  Markéty Blechové
30.5. pou ť do Jabloného
31.5. dětský den

Zcela zapln ěný kostel dne 8.3. pozorn ě naslouchal moudrým a laskavým 
slov ům našeho nového biskupa Mons. Jana Baxanta. Otec bi skup, 
doprovázen generálním viká řem Mons. Stanislavem P řibylem, nás p řijel 
poprvé pozdravit a povzbudit. P ředání kytice doprovázelo d ětsky milé 
„Kv ětiny od nás vezm ěte a hlavn ě se za nás modlete“. Op ětováno bylo 
„Modlete se i vy za mne“. Na uvítání promluvil MUDr. T oman a P. Józef.
Zaznamenáno ze slov otce biskupa: Musíme (všichni) se kat latinu. B ůh 
promlouvá i dnes do našich život ů. Nesmíme ale zapomínat na k říž. Ježíš 
byl Božím synem i p řed prom ěněním na ho ře před zraky Petra, Jakuba a 
Jana (Mk 9, 2 -10). Prom ěna nastala u u čedníků, jejich o či a mysl se 

U Boha není nikdy krize

Jana (Mk 9, 2 -10). Prom ěna nastala u u čedníků, jejich o či a mysl se 
otev řela. Jde o prom ěnu nás samotných - snahu více vid ět, rozum ět a 
konat. P ři zmínce o krizi se nám dostalo ujišt ění, že u Boha nikdy v krizi 
nebudeme, pokud se od n ěj neodvrátíme. Po bohoslužb ě s námi otec 
biskup a generální viká ř besedovali ve spole čenské místnosti na fa ře.
Modleme se, a ť otec biskup, v duchu svého hesla A ť vidím, p řináší 
stále více sv ětla do naší diecéze.

Ke krizi ješt ě myšlenky Prof. Ml čocha: Krize obnažila pot řebu návratu 
ideálů a morálky do sv ěta financí i politiky. Finance bez morálky a 
politika postavená na klientelismu a korupci jsou s větu nebezpe čné. Je 
pot řeba hodnotové zm ěny, skute čného obrácení – konverze spole čnosti 
svádění. Sociální dimenze evangelia nás zavazuje pracovat n a nové vizi 
pro civilizaci, k níž pat říme.                                                                        MM
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