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Ročník XVII. LEDEN 2020, číslo 1. PŘÍLOHA – PASTÝŘSKÝ LIST KARD. DUKY. 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller 
st. Články vítány.      Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady 

na tisk 10 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 5.1.2020. 

Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381;                                                                                                       
e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO (VÁNOČNÍ POVÍDKA) 

Onehdy za mnou přišli skauti. Rozdávali betlém-

ské světlo. Došel jsem pro svíčku a zapálil ji od 

jejich plamínku. Svíčka mi svítila v pracovně na 

stole. Plamínek se zachvíval u pootevřeného 

okna. Myslel jsem, až svíčka dohoří, odnesu sví-

cen. A nebudu se už o ten vánoční zvyk starat. 

Jenže pak mne něco napadlo. 

Deset let nemluvím s bratrem. Proč? Mohly za to 

manželky. Pohádaly se kdysi kvůli dědictví po 

tetě. A jak se pohádaly… Dokonce do toho za-

táhly i nás dva. Během těch let se toho tolik změnilo, kdeco je jinak… Manželka ze-

mřela a bratr se rozvedl. Žijeme sami. Žijeme sami v jednom městě, každý na jiném 

konci. Nestýkáme se. Kvůli pár prstýnkům. Chtěla je manželka a chtěla je i jeho 

manželka. Nemohly se dohodnout. Radši na hroznou scénu nevzpomínám. 

Díval jsem se do betlémského světla. Jako by světlo spalovalo tmu kolem mne – 

plašilo ji. A tak jsem vzal svíčku a dal ji do sklenice, aby mi cestou nezhasla. Vydal 

jsem se k bratrovi. Stonal… Ležel v posteli… přišel mi otevřít v županu. Díval se 

nedůvěřivě. „Co chceš?“ řekl. Ostražitě. „Nesu ti betlémské světlo.“ 

mailto:tkabele@centrum.cz
mailto:tkabele@centrum.cz
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Pohlédl na mne pátravě, jako bych si vymyslel nějakou hloupou a záludnou zá-

minku. Pak došel pro svíčku a já ji připálil. Byl podvečer a svit betlémského 

světla prosvěcel bratrův smutný pokoj... „Hele,“ řekl jsem, „někde bude ještě ote-

vřeno. Je ti zle a... Asi tu nemáš moc co jíst...“ Pokývl. „Nemám.“ 

A tak jsem mu zašel nakoupit. Udělal jsem velký nákup. Takový, jaký jsem nedě-

lal od doby, kdy mi zemřela manželka. To víte... Takový vdovec toho moc nepo-

třebuje… Ale teď jsme byli dva. „Dík.“ 

Bratr ležel v posteli, svíčku měl na nočním stolku. Jeho tvář v betlémském světle 

omládla, zjasnila... Usmívala se. „Co kdybychom Vánoce oslavili spolu?“ řekl 

jsem. „Nejsem proti.“ 

A tak jsme spolu oslavili Štědrý večer. Byli jsme po dlouhé době spolu. On je be-

zdětný, já mám děti za oceánem... Štědrý den jsme oslavili u mě. A Boží hod u 

něj. Bratr je vyučený kuchař. Jenže pro sebe je mu líto vařit. Všelijak se odbýval. 

Teprve, když jsem přišel já, připravil hostinu. 

Betlémské světlo svítilo na stole u mě a svítilo na stole i u mého bratra... Vyštra-

chali jsme kdejakou svíčku, aby betlémské světlo nezhaslo. Aby stále planulo… 

A po Vánocích jsme koupili svíčky do zásoby.  

Roznášeli jsme betlémský jas. Já i bratr jsme si vzpomněli na pár lidí, se kterými 

jsme se nestýkali a se kterými jsme byli, řečeno zdvořile, rozladěni. Zašli jsme 

tam, kde byly rozladěné vztahy, a donesli betlémský svit. Betlémské světlo vyla-

ďovalo to, co se zdálo, že se mně i bratrovi vyladit nepodaří… 

Je skoro rok, co jsem betlémské světlo přijal. Jsme s bratrem opět přátelé. 

Scházíme se párkrát týdně. Každý den si telefonujeme, abychom se ujistili, že 

jsme v pořádku. A tak jsme omyli nejenom náš vztah, ale také naše vztahy k ji-

ným lidem. Jako by nám betlémské světlo odvanulo z duší tmu, co v nich byla 

léta..., tolik dlouhých let… Kdo nejde ke světlu, k tomu přichází tma. Kdo nepři-

jímá světlo, toho přijme tma…  (Eduard Martin; zkráceno) 
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DĚTSKÁ 
SCHOLKA 

První adventní 

neděli jsme s 

dětskou schol-

kou vyrazili již 

tradičně rozsví-

tit stromeček na 

křivsoudovské náměstí. Stromeček byl slavnostně rozsvícen v 17 hodin, ale 

my se scholkou jsme se samozřejmě sešli o chvíli dřív na zvukovou zkoušku. 

Když bylo vše připraveno, zaznělo úvodní slovo a pak devět adventních písní 

v našem podání. Atmosféra v Křivsoudově byla přátelská, dětem se zpívání v 

náročnějších podmínkách velmi vydařilo a nakonec nás ještě všechny svojí 

přítomností potěšil sv. Mikuláš.  

Další sobotu jsme byli pozváni na domašínský jarmark, kde jsme již také pře-

dešlé roky zpívali. Ale letos to přece jen bylo trochu jiné a velmi dobrodružné. 

Nevystupovali jsme totiž v kostele, ale na podiu na náměstí, které bylo dosti 

úzké a museli jsme být všichni na sobě namačkaní a s přicházejícími dětmi to 

chvílemi vypadalo, že se tam ani nevejdeme :) Ale vešli jsme se a děti nád-

herně zazpívaly a zahrály všech devět adventních písní. O zvučení se nám 

postarala Mirka Zavřel Famfulíková, za což jí patří velký dík. Vystoupení v 

Domašíně mě opět utvrdilo v tom, že děti ze scholky jsou prostě báječné a 

jen tak něco je nezastaví :) Všichni jsme po zpívání dostali zdarma výbornou 

zelňačku, která nás v chladném dopoledni zahřála.  Děkuji všem dětem i rodi-

čům za jejich ochotu a nadšení a všem, kteří se jakkoliv podílejí na fungování 

dětské scholky.  

Všem našim příznivcům a čtenářům Sv. Jakuba přejí hojnost Božích milostí do 

roku 2020.          Lucie Kletečková  



Časopis Svatý Jakub  01 / 2020 

4 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku 

koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetě-

nými charitními kasičkami v rukou. Když 

před dvaceti lety vyšli do ulic první dobro-

volníci v pláštích a s korunami na hlavách, 

nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich 

počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tra-

dice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Výtěžek Tříkrálové 

sbírky každoročně stoupá. Za dvacet let pomohla v České republice zlepšit 

tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů lidí, kteří 

tyto služby potřebují a využívají. 

Záměry se schvalují předem. V pražské arcidiecézi jsou to hlavně:  

• rekonstrukci stávajícího Azylového domu sv. Máří Magdalény V Kralupech 

• malometrážní byty ve zchátralém rodinném domě v Praze-Třeboradicích 

• pomoc rodinám v nouzi 

• zdravotní péče v české nemocnici v Ugandě 

Část výtěžku zůstává v místě působení příslušné Charity.  

 

Sbírka Misijní perníček se i letos vydařila. Díky iniciativě čechtic-

kých maminek se i letos peklo a malovalo. Prodej perníčků po nedělní mši 

svaté se v Adventu stává v naší farnosti tradicí. Každý mohl odejít z kostela 

se sladkou nadílkou a kdo chtěl, mohl přispět na dobrou věc. Celkově se na 

misie vybralo 4713,- Kč a peníze byly odeslány na účet Papežského misijního 

díla. Za všechnu štědrost ať dárcům odplatí Pán.  Akce proběhla v Křivsou-

dově, kde se vybralo celkem 4700,- Kč. 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA:  

 

VOTICE – MILOSTNÝ OBRAZ MADONY VOTICKÉ 

Existence farního chrámu sv. Václava ve Voticích je prokázána od roku 1352. Vo-

tické panství získal roku 1622 do držení Sezima z Vrtby a na Janovicích. Ten učinil 

slib s Bohem, aby jemu Bůh udělil mužského potomka, on že naproti tomu vystaví 

klášter ve Voticích. Roku 1631 byl klášterní kostel posvěcen. Tehdy již žilo ve votic-

kém klášteře 12 řeholníků.  

První františkánskou pouť ve Voticích však oslavovali až roku 1632. Portiunkule je 

jednotně konaná pouť, slavená 2. srpna v místech kde jsou chrámy a kaple řádu sv. 

Františka z Assisi. Vychází se z data 2. srpna 1569, kdy byl posvěcen chrám Por-

tiuncula u Assisi, který byl vystavěn nad modlitebnou sv. Františka.  

Jak je to s poutí dnes? „Celá léta to bývala slavná pouť. Přicházela sem procesí ze 

širokého okolí. Vzdálenější poutníci zde přespávali, buď v klášteře v ambitech nebo 

i na zemi na náměstí, pokud to počasí dovolilo. Ještě v období mezi světovými vál-

kami se pouť držela, ale pouťových stánků ubylo. Zbylo jich jen pár před klášterem. 

Dříve se řady stánků táhly od hřbitova až na náměstí, které zcela zaplňovaly. V 

současné době zbyla z celé té slávy jen mše v klášteře." 

Klášter postupně chátral, a tak se roku 1766 začalo s bouráním. Téhož roku byl za 

účasti hraběte Arnošta Františka z Vrtby zasazen základní kámen. Poté bylo vždy 
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jedno křídlo zbořeno a na tom místě vystavěna nová část konventu. Klášter jak ho 

vidíme dnes byl v hrubé stavbě hotov během dvou let a dokončen v roce 1771.  

 

MARIÁNSKÉ OBRAZY 

Madony na obou obrazech jsou dnes již korunované a dítě, budoucí Kristus, má na 

prvním svatozář a na druhém korunku. Doplněná symbolika je mladší, ale vyvolá-

vala představu, že se jedná o obraz jeden, a to Panny Marie Votické. Typově jde v 

obou případech o Glykofilúsu, tj. Pannu Marii Sladce milující, nazývanou též Ele-

úsa. která má pravzor v podobě Bohorodičky Vladimírské, což je původně byzant-

ská ikona z 12. století.  

Když generál Johann von Götz padl roku 1645 v bitvě u Jankova, tak votičtí i okolní 

lidé hledali útočiště před obávanými Švédy v klášteře. Jelikož město bylo uchrá-

něno válečných pohrom, věřilo se, že se tak stalo na přímluvu votické Orodovnice. 

Bezprostředně po této pro celý kraj neblahé události se začala šířit úcta k obrazu 

Panny Marie Pomocné – Pasovské, a to nejen ve Voticích. Věřilo se, že její obrazy 

pomáhaly všude v čase válečného ohrožení či moru, a nejinak tomu bylo i ve Voti-

cích, což bylo důvodem rozšiřování zdejšího mariánského kultu. 

Pro obraz byla ke kostelu přistavěna roku 1700 mariánská kaple. V postranní osmi-

hranné nalevo od vchodu umístěné kapli P. Marie, spomocnice Pasovské, o kterém 

se mluvívalo, že někdy svou barvu měnivá, jakmile jest přítomen velký hříšník, 

kupř. kacíř nebo husita. Obraz je však umístěn v protilehlé kapli, tj. napravo od 

vchodu a je zasklený za pomoci olova. Votický obraz Madony s Ježíškem je malo-

ván na dubové desce, Vysoký je 1,07 m o šířce 0,75 m a jedná se o cennou práci z 

počátku 17. století. Madona je trůnící a roucho má šarlatové, plášť světle červený a 

hlavu má zahalenu bělošedou loktuší s průsvitným závojem. Dítko matku líbá, je 

neoděno; jen závoj s hlavy matčiny jej obestírá. 

Působení františkánů ve Voticích bylo přerušeno v noci z 13. na 14. dubna 1950. 

Řeholníky řádu sv. Františka z Assisi násilně odvezli do kláštera v Oseku u Du-

chcova. Z jednání o likvidaci františkánské knihovny ve Voticích existuje zápis 

tříčlenné komise z 23. května 1950, kde se uvádí, že obsahovala 5000 svazků. 

Údajně se jednalo převážně o náboženskou literaturu, a z toho přibližně o 20 prvo-
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tisků i řadu tisků ze 16. století a také četná bohemika. V Národní knihovně je depo-

nováno 23 titulů z této knihovny. Klášterní knihovna byla rozchvácena a převážná 

část zřejmě skončila ve stoupě. Nenahraditelnou ztrátou je zmizení klášterní pa-

mětní knihy, kterou údajně dodatečně odnesli z votického farního úřadu příslušníci 

Státní bezpečnosti. Veškeré pátrání po pamětnici bylo dosud neúspěšné. 

Dva záznamy o zázracích: Roku 1661 vzýval hrabě Hubert Černín z Chudenic, v té 

době císařský legát v Benátkách, před tímto obrazem Pannu Marii a prosil o pomoc 

svému synu Heřmanovi, který hrozně trpěl bolestmi zubů. Jeho prosba byla vysly-

šena a Heřman naráz uzdraven. Hrabě Hubert dal z vděčnosti k obrazu stříbrné pří-

věsky. 

Votický soused Pasovský měl malého syna již dvě léta těžkou oční chorobou stiže-

ného. Toho chlapce přinesl se svou manželkou v roce 1682 před obraz Panny Ma-

rie a vroucně se modlil. V okamžení byl syn uzdraven.  

Někteří z hlavních organizátorů násilných proticírkevních akcí z padesátých let 20. 

století doplatili na své jednání. Ani daň nejvyšší nemůže vykoupit újmu, která po-

stihla celý národ. Snad si dnes již většina lidí uvědomí, že evropské umění, jehož 

jsme součástí, je od středověku v základech svou povahou náboženské. Z kultur-

ního marasmu není možné ani dnes snadno vybřednout.  

Koncem roku 2015 byl klášter po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen. V současné 
době můžete navštívit mj. tyto expozice: 

Ze života františkánů, historie kláštera a významné osobnosti Voticka 

Při prohlídce kláštera vás seznámíme s historií kláštera a životem františkánů, na-

vštívíte domácí kapli zdobenou mariánskými freskami, bývalou knihovou, klášterní 

jídelnu s jedinečnou štukovou výzdobou a rajský dvůr se slunečními hodinami. 

Kolektivizace:  

Osudy soukromých zemědělců za kolektivizace přibližuje stálá expozice "Ve jménu 

šťastných zítřků!". Seznání vás s tím, jak Státní bezpečnost v 50. letech minulého 

století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. Součástí výstavy je i jedna 

z bývalých výslechových místností, která byla upravena do autentické podoby s 

mřížemi na oknech a dalším vybavením vyšetřovatelů. 

 

Jiří Foller podle knihy Radko Bílka, foto: wikipedie; příště: VOTICKÝ BOŽÍ HROB 
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KRONIKA ROKU 2020 

 
 

KŘTY 

Kletečková Anežka – 10.2. 

Děkanovský Jakub Jiří – 25.5. 

Kuklíková Viktorie Barbora  – 1.6. 

Smutný Rafael – 9.6. 

Vacíková Kristýna Barbora – 29.6. 

O´Grady Lily Eizabeth – 20.7. 

O´Grady Jasmine Marie – 20.7. 

Kahoun Mikuláš Karel  – 21.7. 

Proschek Josef Jan – 4.8. 

Hájková Julie – 14.9. 

Smutná Eva – 19.10. 

Pešková Lilien Anna – 14.12. 

 

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ – 19.5.2019, Křivsoudov 

Říhová Alžběta, Fialková Johanka, Svatoň Josef,                                                     

Koutenská Stela a Šustová Nikola 
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SŇATKY 

Vítová Hana Sedláček František Borovnice, 23.2. 

Marešová Lucie Pýcha Jan Borovnice, 18.5. 

Urbánková Martina  Filip Miroslav Borovnice, 1.6. 

Škobisová Jana Kuklík Vít Borovnice, 8.6. 

Kucharčíková Adéla Pilňáček Matouš Křivsoudov, 31.8. 

Hrabánková Jana Růžek Marek Borovnice, 7.9. 

Vopěnková Eliška Vošický Jan Borovnice, 14.9. 

 

 

ZEMŘELÍ 

Kopecký Jiří 7.2. Borovnice 

Filip Jaroslav 9.2. Borovnice 

Papp Emil 28.2. Křivsoudov  

Tulach Josef 11.3. Jeníkov 

Navrátilová Jiřina 23.3. Mnichovice 

Arbelovská Jiřina 26.3. Mnichovice 

Veselá Tereza 29.3. Čechtice 

Ptáček Ladislav 4.4. Borovnice 

Kačenová Božena 17.4. Čechtice 

Dvořák Milan 6.5. Borovnice  

Říhová Františka 20.6. Křivsoudov 

Pitrák Josef 13.7. Jeníkov 

Boček Vincenc 22.11. Křivsoudov 

Paťha Josef 30.11. Borovnice 

Tvrdíková Jiřina 6.12. Křivsoudov 

Babická Jiřina 28.12. Mnichovice  

 



Časopis Svatý Jakub  01 / 2020 

10 

 

   VLAŠIM 

SOBOTA Program Místo 

  8.15-8.50 Registrace 

Farní besídka  
  8.50 Úvodní slovo a modlitba P. Václav Revenda 

  9.00 - 10.30 
Přednáška: Téma z Jan 14,1-31               
P. Václav Revenda 

10.30-12.00 Práce ve skupince Farní besídka, fara 

12.00-14.00 Oběd; přestávka Restaurace 

14.00 -15.30 
Přednáška: Pozornosti – dotyky lásky 
Lenka a Vladimír Mullerovi   

Farní besídka  

15.30-17.00 Práce ve skupince Farní besídka, fara 

17.00-18.00 Adorace, společná modlitba 
Kostel sv. Jiljí 

18.00-19.00 Mše svatá s obnovou MS 

19.00 Večeře 
Farní besídka  

20.00- 22.00 Společný večer 

 

NEDĚLE Program Místo 

 9.15 Společná modlitba 

Farní besídka 
 9.20-10.30 

Přednáška:  Zajímám tě vůbec? Rozumíš mi 
co ti říkám? Marie a Pavel Novákovi 

10.30-12.00 Práce ve skupince 
Farní besídka, fara, 
Eko-centrum 

12.00-12.30 Závěr, rozloučení P. Jaroslav Konečný Farní besídka 

 

Současně prosíme manželky, aby podle svých možností přispěly pro příjemnou pohodu při 

společném sdílení chutnou buchtou, bábovkou či pečivem. Přihlášky na duchovní obnovu 

lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, anebo na adrese : manželé Eva a Karel Karmazí-

novi, Kladruby 67, Kladruby u Vlašimi, PSČ 257 62, telefon : 602 346 423, 606 547 725, e-

mail : karel.karmazín@tiscali.cz. Vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 10. 

ledna 2019 e-mailem, případně poštou na uvedenou adresu. Těšíme se na Vás Karel a Eva 

Karmazínovi. 

mailto:karel.karmazín@tiscali.cz
mailto:karel.karmazín@tiscali.cz
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70. výročí P. Josefa Toufara 

Cyklus vzpomínání na 70. výročí událostí spojených s dramatickým závěrem 

života P. Josefa Toufara: 15. prosince 2019 – Číhošť 

28. ledna 2020 – Valdická kartouza 

21.–22. února – Želiv  

24. února – Rudolfinum (Praha) 

2. března – Knihovna Václava Havla (Legerova ulice, Praha) 

Program v Želivě: Pátek 21.2.  

10.00 – P. Josef Toufar, opat Vít Tajovský, P. Václav Slavíček, Jan Zmrhal a 
další oběti číhošťských událostí – přednáška Miloše Doležala 
13.30 – Kříž, oběť, Číhošť v textech Jana Zahradníčka – přednáška doc. 
Jana Wiendla 
15.00 – křížová cesta P. Josefa Toufara s úvodem prof. P. Tomáše Petráčka, 
čte Jana Franková a na varhany hraje Petr Žák 

19.00 – Kam zmizel můj strýc, pane presidente? – scénické čtení s hudbou 

Slavomíra Hořínky a promítáním dobových fotografií (členové a akademici 

České filharmonie a Dismanův rozhlasový dětský soubor); následuje debata s 

Milošem Doležalem, Tomášem Petráčkem, herci, filharmoniky a dalšími 

hosty…) 

Sobota 22.2. v 9.00 – P. Josef Toufar a jeho cesta ke kněžství (kněz-venkov-

přátelé-následovníci); přednáška Miloše Doležala 

10.00 –Toufarovo kněžství jako inspirace a pozvání pro církev naší doby;     

reflexe prof. P. Tomáše Petráčka 

11.00 – mše za oběti komunistické zvůle; celebruje biskup Jan Vokál 

15.00 – Ale co se to s tebou stalo v Číhošti? číhošťské události a život P. Jo-

sefa Toufara v literatuře, pásmo čtení s varhanním koncertem Petra Žáka 

– přednášky se uskuteční v klášterním sále České nebe 

– ostatní setkání v konventním chrámu narození Panny Marie  
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Adopce na dálku   

Peníze vybrané v kostelech za uplynulé období: prosinec 2019  

Čechtice 1720 Kč; Zhoř 25 Kč; Křivsoudov 466 Kč; Borovnice 52 Kč.  

Celkem vybráno: 2263 Kč.  Aktuální stav: 20549 + 2263 = 22812 Kč 

Termín dalších splátek: srpen 2020. 

 

DOPISY OD NAŠICH ADOPTIVNÍCH DĚTÍ 

 

Milí přátelé, 

Daří se Vám dobře? Jak se máte u Vás doma Vy všichni? Je ve Vaší 

zemi dobré počasí? V Ugandě je v některých částech země deštivo, zatímco 

v jiných slunečno jako obvykle. V naší vesnici se střídá slunce i déšť.  

Babička je v pořádku a dělá nám radost, ráda tancuje a my boucháme 

do rytmu na kanystry, abychom napodobili zvuk bubnů. 

Nevím, co budu dělat letos na Vánoce. Modlím se k Bohu, abychom 

měli dobré Vánoce, jak Vy  a Vaše rodiny, tak i my tady doma. Letos babička 

vůbec nic neříkala o oslavě Vánoc, ale já doufám, že to bude fantastické. Jen 

mi bude chybět kuře, které jsme měli minulé Vánoce. Na Velikonoce jsme ho 

neměli. 

Ve škole je  to v pořádku. Učím se každý den. Někdy se spolužáky pro-

bíráme nějaké počty, když tam zrovna není učitel. 

Přeji Vám ty nejlepší Vánoce a nový rok. 

Vaše Dezilanta Namisango. 
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Drazí přátelé, 

je pro mě potěšením, že Vám mohu dnes napsat. Jak se Vám daří? 

Já chodím do školy a učení mě baví. Dostal jsem šanci jet na zájezd do 

Kampaly, našeho hlavního města. Některá místa jako ugandský parlament, 

svatyně mučedníků v Namugongo a naše národní vysílací společnost (rádio, 

televize UBC). Z naší školy nás bylo 60 a jeli jsme s mnoha dalšími dětmi z ji-

ných oblastí. Jsme podporování charitou UCDT (Uganda Czech Development 

Trust). Užili jsme si to a hodně jsme se dověděli. Dostali jsme dobré jídlo a 

pití. Cesta do Kampaly a zpět proběhla v pořádku.  

Teď jsem ve škole a daří se mi dobře. Dovolte mi popřát Vám radostné 

Vánoce a šťastný nový rok 2020. 

Váš Ssali Moses. 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

APOŠTOLÁT MODLITBY – leden 2020 

Evangelizační úmysl: Podpora míru ve světě  

Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná nábo-

ženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě 

mír a spravedlnost.  

Národní úmysl: Za věřící různých církví – ať na 

přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství 

jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným. 

 

Sbírky na rok 2020:  

23. února – Haléř sv. Petra  

22. března – Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi  

10.dubna – Velkopáteční sbírka na Svatou zemi  

17. května – Svatojánská sbírka na arcidiecézi  

28. června – Svatopetrská sbírka na bohoslovce  

27. září – Svatováclavská sbírka na církevní školství  

18. října – Sbírka na misie  

8. listopadu – Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

6. prosince – Mikulášská sbírka na bohoslovce 

FARNÍ POCHODY V roce 2019 jsme se vydali mimo naši farnost – na jaře 

okolo Velíše a na podzim okolo Lukavce. Děkujeme všem, kteří nám s orga-

nizováním pomohli a pomáhají. V minulém roce to byli hlavně farníci z velíš-

ské farnosti a rodina Sýsů z Novotinek a Jelínků z Horní Lhoty. Díky také 

všem za příspěvky, díky kterým můžeme mít po pochodu vždy odpovídající 

zázemí a občerstvení. Na rok 2020 plánujeme navštívit Kondrac a Trhový 

Štěpánov. Těšíme se na setkání s vámi.  
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PROGRAM CHARITY VLAŠIM 

Úterý  7., 14., 21. a 28. 1.; 14:00 – Klub trénování paměti    

Čtvrtek  9.1.; 14:00  – Setkání neformálních pečujících a nejen jich + před-

náška: Duševní hygiena; přednáší: PhDr. Irena Lesová  

Úterý  14.1.; 9:00 – A3V 7 trpaslíků      

Středa  15.1. ; 13:30 –  U3V – Optické akustické a elektrické jevy v atmosféře 

Čtvrtek  16.1.; 14:00   – Klub seniorů: Pohodová výtvarka 

Čtvrtek 16.1.; 17:30 –  Přednáška PhDr. Marka Příhody, Ph.D.; téma: téma: 

Milníky ukrajinských dějin od středověku až do konce 19.století 

Čtvrtek  23.1.; 14:00 – Klub seniorů – Korálkování   

Čtvrtek  23.1.; 19:00 – Folkový klub: Smrž, Lovett, Klička Špičková            

Farní charita Vlašim pokračuje v provozování Folkového klubu. Svá vystoupení zde 

mají písničkáři a písničkářky. Koncerty se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 

ledna do dubna od 19 hodin. A na koho se můžete těšit? Měli bychom se setkat 

s Jiřím Smržem, Dagmar Voňkovou, Markou Míkovou a Cainem. První koncert 

bude 23. ledna a vystoupí JIŘÍ SMRŽ v triu s Benem Lovettem a s Kateřinou Klička 

Špičkovou. Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322. Změna programu vyhra-

zena. Těšíme se na Vaši účast.  

Čtvrtek 30.1.; 14:00 – Klub seniorů – společenské hry 

Čtvrtek 30.1.; 17:30 –  Přednáška PhDr. Marka Příhody, Ph.D.; téma: Ukrajin-

ské 20. století                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Není-li uvedeno jinak, akce se konají v CHARITNÍ KLUBOVNĚ, Na Valech 

322, Vlašim. Změna programu vyhrazena; aktuální informace naleznete na 

internetu – www.vlasim.charita.cz nebo se informujte na tel. č. 739 580 363, 

736 472 794       

 

 

http://www.vlasim.charita.cz/
http://www.vlasim.charita.cz/
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POZVÁNKA Z VLAŠIMI Jarní prázdniny Příchovice: 9. – 14. 2. 

Prázdninový pobyt s duchovním a sportovním programem, od 12 let. Za děti pod 15 

let nese odpovědnost konkrétní dospělý. Přihlašování do 1. 2. u Jany Dufalové 

(email: jana.dufalova@post.cz, telefon: 604 191 935). Cena 1600 Kč (doprava, 

ubytování, strava, ostatní náklady kromě vleků) 

Platba do 1. 2. na účet č. 1020721045/6100 se jménem účastníka ve zprávě pro 

příjemce. Lze domluvit i cenu nižší. Kapesné na vleky -  cca 250/den. Peníze je 

lepší mít v menších bankovkách. 

Sraz v neděli 9. 2. v 7:15 na aut. nádr. Vlašim. Po naložení věcí jedeme do Doma-

šína, na mši v 8.00. Potom jedeme do Příchovic. Návrat v pátek 14.2. kolem 20:00 

aut. nádr. Vlašim. Případně se upřesní SMS.  

 

ERA PLES KŘIVSOUDOV – pátek 10. ledna od 20 hodin, Sokolovna v Křivsou-

dově, hraje Eksploze, vstup 100 Kč předprodej, 150 Kč na místě                      

FARNÍ PLES – Dolní Kralovice, pátek 24. ledna, hraje Unisono 

FARNÍ ŽELIVSKÝ BENEFIČNÍ PLES sobota 22. 2. 2020, Obecní restaurace Želiv, 

Hudba Dvořák 

  

CITÁTY SVATÝCH V lednu mají svátek mj. František Saleský (24.1.), 

Tomáš Akvinský (28.1.) či Jan Bosco (31.1.) 

• Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. (FS) 

• Mějte trpělivost s každým, ale hlavně se sebou. (FS) 

• Paměť srdce je důležitější než pouhá paměť rozumu. Lepší odnést si kou-

síček Kristovy lásky v našich duších než si pamatovat nazpaměť každé 

slovo kázání, která jsme kdy slyšeli. (FS) 

• Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost. (TA) 

• Jakkoli se zlo množí, nikdy nemůže vstřebat celé dobro. (TA) 

• Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek. (TA) 

• Odpočineme si až v nebi. (JB) 

• Choďte nohama po zemi, ale srdcem buďte stále v nebi. (JB) 
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PŘÍLOHA: FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ, POZVÁNKY  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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OHLÉDNUTÍ – SVATBY 

 

Petr Hájek a Alena Vítová – Borovnice, 9.9. 2017 
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Zdeněk Krejčíček a Tereza Vopěnková – 27.10.2018, Čechtice 
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Hana Vítová a František Sedláček, Borovnice, 23. 2. 2019 
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Matouš Pilňáček a Adéla Kucharčíková, Křivsoudov, 31. 8.2019 
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Pavel Vošický a Eliška Vopěnková, Borovnice, 7. 9. 2019 
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Marek Růžek a Jana Hrabánková, Borovnice, 14. 9.2019 
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Lenka Vítová a Andrej Starčevský, Hrádek, 21. 9. 2019 
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BRIGÁDA U KOSTELA V BOROVNICI 
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ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ SCHOLKY 
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Svatá Hora  

NE 5. 1. Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného sboru v 17.00. 

PO 6. 1. Zjevení Páně (Tří králů) Doporučený svátek. 

ST 8. 1. Přednáška 1. přednáška cyklu Lidé ze svatohorských vín „Arnošt z 

Pardubic a svatohorská soška Panny Marie“ spojená s ochutnávkou vín 

v refektáři kláštera. Začátek přednášek vždy v 17.30. Přednáší PhDr. Věra 

Smolová. 

ÚT 14. 1. Bl. Petra Donderse, CSsR P Misionář v Surinamu, působil mezi 

černošskými otroky, indiány a malomocnými. 

PÁ 17. 1. Přednáška o putování nejen do Santiaga de Compostela „Jak si 

na pouti narovnat záda a zapomenout na fyzioterapeuta aneb z Prahy do 

Santiaga de Compostela během deseti let.“ Tomáš Jindřich, spolek Ultreia. 

ÚT 21. 1. 115. výročí povýšení na basilicu Sv Možnost získat plnomocné 

odpustky. 

NE 2. 2. Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) Sv Žehnání přinesených 

svící při každé mši sv. 

ST 5. 2. Přednáška z cyklu Lidé ze svatohorských vín „Přibík Jeníšek z Úje-

zda a Carlo Lurago“, ochutnávka vín. Přednáší PhDr. V. Smolová. 

ÚT 11. 2. P. Marie Lurdské P Světový den nemocných. 

ST 26. 2. Popeleční středa Den přísného postu. Popelec při všech mších. 

Hudba při liturgii v 17.00: P. J. Olejník – mešní proprium, ordinárium. 

NE 1. 3. 1. neděle postní Mše sv. v 9.00 a 11.00 s gregoriánským chorálem 

(Schola Cantorum Pilsensis). 

ST 4. 3. Přednáška z cyklu Lidé ze svatohorských vín „Leopold I. a Matouš 

Ferdinand Sobek“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr. V. Smolová. 

SO 7. 3. Postní duchovní obnova Vede Mons. Mgr. Jan Paseka, generální 

vikář Královéhradecké diecéze. Začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, 

po mši sv. adorace, možnost sv. smíření, zakončení ve 12.00 krátkým kon-

certem. Ostatní mše sv. v 7.00 a 17.00 (s nedělní platností). 
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NE 15. 3. Postní koláč Dobročinná akce od 8.00 do 13.00 v ambitu. 

ST 19. 3. Sv. Josefa Slavnost Doporučený svátek. 

ST 25. 3. Zvěstování Páně Slavnost Doporučený svátek. V 17.00 Boho-

služba za děti do dlaně. Více informací na nedoklubko.cz. 

 

Duchovní programy a kurzy 

v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2020 

 

Začátek Konec Název kursu Exercitátor Cena 

2. 3.  

17.30  

6. 3.  

8.30  

Exercicie „Odpovídám na Boží 

dar?“ (Ovoce Ducha svatého) 

P. Jan Kuník, 

CSsR 
2080,-- Kč 

12. 3.  

17.30  

15. 3.  

13.00  

Exercicie "Žijeme pro vzkří-

šení" 

P. Josef Čunek, 

SJ 
1650,-- Kč 

19. 3.  

17.30 

22. 3.  

13.00  

Exercicie pro zdravotníky a ty, 

kteří pečují o druhé „Unést bo-

lest a nemohoucnost druhých“ 

Mons. Aleš  

Opatrný 
1650,-- Kč 

26. 3.  

17.30  

29. 3.  

13.00  
 Postní exercicie P. Ondřej Salvet 1650,-- Kč 
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