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Ročník XVII. ÚNOR 2020, číslo 2. 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 2.2.2020. 

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

 

PŘIJÍŽDÍ K NÁM           

BISKUP ZDENEK 

Jeho Excelence Mons. ThLic. Ing. Zdenek 

Wasserbauer, ThD. pomocný biskup praž-

ský, titulární biskup butrintský, generální 

vikář pražské arcidiecéze, kanovník sva-

tovítské kapituly. 

 

Zdenek Wasserbauer (* 15. 6. 1966, Nové 

Město na Moravě, latinsky Sidonius Wasserbauer) vyrůstal ve vesnici Sázava 

u Žďáru nad Sázavou na česko-moravském pomezí. Vystudoval gymnázium 

ve Žďáru nad Sázavou a poté studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze-

Suchdole. Zde absolvoval s titulem inženýr, v roce 1989 absolvoval povinnou 

vojenskou službu. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené Ka-

tolické teologické fakultě v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na Pa-

pežskou lateránskou univerzitu do Říma.  

mailto:tkabele@centrum.cz
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Roku 1996 se vrátil do Čech, byl 

vysvěcen na kněze a začal půso-

bit na Praze-4 v michelské a lho-

tecké farnosti. Od roku 1998 po-

býval opět v Římě na postgradu-

álním studiu v oboru spirituální te-

ologie. Roku 2003 ukončil svá 

studia doktorskou prací. V letech 

2000–2010 působil jako spirituál 

pražského kněžského semináře. 

V této funkci se spolu se sobě 

svěřenými bohoslovci podílel na organizování víkendových duchovních obnov 

v pražském semináři pro ty, kdo uvažovali o kněžství.  

V říjnu 2010 byl jmenován farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce 

Páně na pražských Vinohradech. V lednu 2012 byl jmenován čestným kanov-

níkem staroboleslavské kapituly. V květnu 2014 se stal okrskovým vikářem 

III. pražského vikariátu. Roku 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka 

ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován sídelním kanovníkem metropo-

litní kapituly u sv. Víta v Praze. Současně byl jmenován ředitelem kurie praž-

ského arcibiskupství. Dne 24. 3. 2016 byl jmenován generálním vikářem 

pražské arcidiecéze.  

23. ledna 2018 byl jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze.     

Na biskupa byl vysvěcen ve svatovítské katedrále 19. května téhož roku.  

Biskupské heslo: Oratio, verbum, ardor.“  

„Modlitba, slovo, horlivost.“ 

Biskup Zdenek slaví mši svatou v kostele Narození Panny Marie        

v Křivsoudově v neděli 2.2.2020. 
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Tříkrálová sbírka 2020  

Vesnice Vedoucí skupinek Kč 

Mnichovice Lichtenberg, Vítová 16160 

Kuňovice Paťha Josef  5190 

Horní Lhota, Palčice, Zhoř Slunečková Ludmila 10030 

Práchňany, Čáslavsko, Jelenov Follerová Marie  7780 

Jeníkov Hájková Petra 5725 

Nakvasovice, Dobříkovice Foller Jiří 3750 

Chmelná Foller Jiří, Martínek Josef 10390 

Křivsoudov, Lhota Bubeneč Svobodová, Kucharčíková,        
Děkanovská, Děkanovská 

15038 

Děkanovice Říhová  4300 

Strojetice Kletečková  5573 

Otročice, Borovnice Korbelová, Keroušová P.,       
Follerová B. 

8725 

Čechtice Smutná, Kasperovi, Brixí,        
Veselý Zdeněk, Šindelářovi 

32809 

Alberovice Fialová 3240 

Černičí, Malá Paseka, Růžkovy 
Lhotice, Sudislavice, Krčmy 

Marhanová  9440 

Celkem  138150 

Farnost Keblov (Dolnokralovicko) vybrala 146385 Kč. Ve Vlašimi a okolí se vy-
brala částka 539 865 Kč (rekord). Celkem za VLAŠIMSKO 824 400 Kč. 

35% na projekty arcidiecézní charity • Rekonstrukce azylového domu pro matky 

a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou • Sociální bydlení 

• Pomoc rodinám v nouzi • Zdravotní péče v Ugandě  

65 % výtěžku bude poskytnut Charitě Vlašim, jejichž služby mnozí již užívají: 

Pečovatelská a poradenská služba Farní Charity Vlašim 

Všem dárcům, i těm, kdo se sbírkou pomáhali srdečné Pán Bůh zaplať. 



Časopis Svatý Jakub  02 / 2020 

5 

 

Tříkrálová sbírka v celém Česku:  Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mi-

mořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Takové 

je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili 

dárci mince a bankovky v celkové výši 130 331 872 Kč, dalších 922 151 Kč 

přišlo prostřednictvím dárcovských SMS. 

„Výše koledy překonala o více než 11 milionů loňský rekord, což je dobrá 

zpráva o štědrosti lidí, našich spoluobčanů,“ říká ředitel Charity Česká repub-

lika Lukáš Curylo. „Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – li-

dem s postižením, nemocným, seniorům, rodinám a dětem ohroženým sociál-

ním vyloučením. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 75 tisí-

cům dobrovolníků, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a 

vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasaze-

ním, či finančním darem,“ říká Lukáš Curylo. 

Jak lze ještě přispět na Tříkrálovou sbírku? – celoročně lze přispět zaslá-

ním DMS KOLEDA 30 (nebo 60 či 90) na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 

30, 60 nebo 90 Kč, na pomoc potřebným jde 29, resp. 59 či 89 Kč).  

– zaslat dar na účet sbírky č. ú. 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777. 

Další podrobnosti: www.trikralovasbirka.cz 

 

CHARITA VLAŠIM si Vás dovoluje pozvat na dvousemestrální kurz DĚJINY 

EVROPY V SOUVISLOSTECH v rámci studia AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

Místo konání kurzu: Vlašim - Klubovna charity Na Valech                                             

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15 Cena za kurz: 850 Kč  

Termíny konání kurzu: 19. 2., 17. 3., 14. 4., 20. 5., 16. 6. 2020  

Kurz proběhne ve spolupráci s  Academia rerum civilium – Vysoká škola poli-

tických a společenských věd Kutná Hora 

Přihlašujte se co nejdříve v CHARITĚ VLAŠIM 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Uvedení Páně do chrámu 2.2.  (svátek) – jiný název: Hromnice 

V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího 

jara. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem. Nej-

známějším příkladem této víry je žehnání svící, takzvaných hromniček, prová-

děné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly ochránit 

domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik.     

Nejznámější je „Na Hromnice o hodinu více“. Na Hromnice se tradičně sklízel 

betlém a někde také vánoční stromek.  

Svátek připomíná 

událost z evangelií 

(Lk 2,22-38), kdy 

Ježíšova matka 

Maria přinesla 

podle židovského 

obyčeje svého 

syna 40. dne      

po narození do 

jeruzalémského 

chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s proro-

kyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osví-

cení národů“. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši–světle pochází zvyk, 

který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hrom-

ničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s mod-

litbou chránit před bouřkami.  

Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život 

poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven 

také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).  
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Světový den nemocných – 
11.2.  

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Berna-

detta Soubirousová ve skalní jeskyni de 

Massabielle poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii 

Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. 

července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž 

vytryskl pramen vody, přichází od té doby 

velké množství poutníků, mezi nimi velký    

počet postižených nejrůznějšími neduhy.   

Církevně uznaných zázračných uzdravení  

za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu 

přinesla tato pouť mnohem většímu počtu 

lidí. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a 

službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. Slavení dnešní památky po-

volil papež Lev XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev (1907). 

11. únor – den, v němž si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech – 

byl zvolen k oslavě význačné události: Světového dne nemocných. Ten je 

velkou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících      

v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos.      

Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní 

skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmát-

nout její hluboký spásonosný význam. (Jan Pavel II.) 

Modlitba za nemocné: 

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. 

Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství 

pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi        

z jejich uzdravení. Amen. 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA: VOTICKÝ BOŽÍ HROB 

Kaple Božího hrobu ve Voticích je histo-

ricky cenná stavba, která stojí na hřbitově 

při místním františkánském klášteře, jehož 

součástí je i obecní hřbitov. V celém 

Česku je kaplí Božího hrobu mnoho, avšak 

votický Boží hrob je výjimečný tím, že je 

zhotoven podle nákresů a rozměrů pů-

vodní kaple v Jeruzalémě. 

Záměr vybudovat ve Voticích Boží hrob 

měla roku 1658 Marie Františka, dcera Se-

zimy z Vrtby a sestra Ferdinanda Františka 

z Vrtby, podruhé provdaná za Jana Kristi-

ána hraběte z Heisensteina, pána na 

Švamberce, Bezdružicích a Gutštejně." 

Když již uvažovala o stavbě kopie jeruza-

lémského Božího hrobu, měla představu, 

kde bude vrcholit křížová cesta. Na stavbu 

zakoupila pozemek nedaleko kláštera. Roku 1658 údajně vyslala do Jeruzaléma dva 

františkány, aby vzali tam obrys a míry sv. hrobu, což se také stalo. S vlastní stavbou 

bylo započato až roku 1685 a 13. dubna 1689 byl Boží hrob vysvěcen. 

Hrob se skládá ze dvou částí: z předsíně a z hrobu samého, zvenčí  osmihranného, 

Nad hrobem ve výšce 3,7 m stojí dvanáct štíhlých, do šestihranu postavených 

sloupů, z nichž vždy dva stojí těsně u sebe; sloupky ty nesou polokruhové oblouky, 

na nichž spočívá šestiboký vlys s římsou, nesoucí zvonovitou, rovněž šestibokou 

střechu." 

Okolo té kaple, vlastně v obrubě hřbitova jest 13te kapliček plochých, na nichž jest 

křížová cesta a 14té zastavení činí právě kaple, která jest zvenčí osmihranná. 

Předpokládám, že zastavení křížové cesty původně stávala samostatně. Teprve 

když hrabě Ferdinand František z Vrtby nechal kolem hřbitova v létech 1700–1701 

zbudovat zeď, tak do ní byly zakomponovány výklenkové kapličky křížové cesty, 
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které vedly k Božímu hrobu. Tři zbývající goticky lomené výklenky spatřujeme ve zdi 

dodnes. Prostor kolem Božího hrobu zároveň sloužil od roku 1786 františkánům za  

svaté pole. První zprávu o opravách máme z roku 1825 a napovídá, že se jednalo o 

větší nápravu škod. Hřbitov i s Božím hrobem byl péčí kvardiána P. Josefa Ondřeje 

Goldy obnoven a 27. června 1852 znovu bonifikován. 

 

 Záchranné a restaurátorské práce, jakož i objekt podrobně popisuje Pavel Pavlov-

ský.  O výjimečném zakončení votické křížové cesty lze říci, že Boží hrob byl ve své 

době věrnou kopií stavby v Jeruzalémě a vycházel z její podoby. Dnes je votická 

replika ojedinělou záležitostí, jelikož originál byl mnohokrát poničen a přestavován. 

Nejrozsáhlejší oprava kaple proběhla v letech 1994–1996. Součástí oprav byl také 

restaurátorský průzkum, jehož předmětem byly především nalezené zbytky barok-

ních maleb. Na přání městského úřadu byl proveden průzkum vnitřního inventáře 

kaple. K inventáři patřila socha Panny Marie Bolestné z roku 1770, dále socha sedí-

cího anděla, velký svícen a barokní krucifix taktéž z 18. století, krucifix a dvě kopí 

z 19. století a nástěnný oltářík z 19.-20. století.[3] Po restaurátorském průzkumu ná-

sledovala oprava vnějšího povrchu kaple, především zamezení prosakování vody 

mezi kamennými kvádry. Následovala oprava vnitřku kaple, kde byla nejstarší vrstva 

malby očištěna, fixována, tmelena a neutrálně retušována. Převažující výzdoba 

hrobní komory tvoří mramorování v teple růžových tónech. Nynější obnovená barev-

nost je 50% rekonstrukcí. V roce 2018 proběhla na střeše Božího hrobu. Dochází při 

ní k demontáži střešních desek, vyrovnání podkladové vrstvy pod nově prováděnou 

hydroizolací a následně dojde k opětovnému osazení žulových desek na střechu. 

Tato rekonstrukce je nutná zejména z důvodu zatékání do památky a nepříznivého 

vlivu vody na fresky a celkovou statiku stavby.  Součástí rekonstrukce je i biocidní 

ošetření a čištění načernalých krust pláště a dále odstranění nevhodných a dožilých 

doplňků  

Jiří Foller podle knihy Radko Bílka a wikipedie, foto: wikipedie; příště: ŽELIV,                  

tím ukončíme náš seriál, který trval po na stránkách časopisu po celé roky 2018 a 2019 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Votice)#cite_note-:0-3
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Svatý Valentýn – 14.2. 

Vynikal v charitativní činnosti, v moudrosti a neohrože-

nosti při poslání kněze. 

V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře 

Claudia II. Ve 32. stol.  a původně byl dle legendy léka-

řem. Podle císařova názoru ženatí muži prý        v ar-

mádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z 

toho důvodu          budoucím vojákům zakazoval vstup 

do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit 

vztah k svátku zamilovaných. 

Byl předveden před císaře. Když se ho císař zeptal proč neuctívá římské bohy, 

odpověděl:         „Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý 

Bůh a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli.“ 

Císař předal Valentýna náměstkovi a ten soudci, aby zůstal ve vazbě. Soudce 

mu řekl:      „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže 

svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči 

nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. Soudce s celou rodinou 

uvěřil v Krista. Zprávy se roznesly po městě. Křesťané se radovali, pohany po-

jal hněv a Valentina vyvlekli, ztloukli ho a byl sťat mečem. 

 

TÝDEN MANŽELSTVÍ 

Každý rok v týdnu sv. Valentýna (14. 2.) je celosvětový Národní týden manžel-

ství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah, stejně jako na přá-

telství, komunikaci, odpuštění a radost, která by v manželství neměla chybět. 

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, 

aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si 

to určitě zaslouží. Manželství by mělo být bezpečným místem, kde platí slib 

lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost. 
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Pražská arcidiecéze se dvěma generálními vikáři 

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva 

generální vikáře. Pomocný biskup Zdenek Was-

serbauer se bude zaobírat kněžstvem, duchov-

ním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posí-

lením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, 

PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospo-

dářskou činnost arcidiecéze a charitu. Ve svém 

rozhodnutí kardinál Dominik Duka vychází ze 

skutečnosti, že rozsah agendy generálního vi-

káře v době ekonomické transformace značně 

narostl. Zároveň je třeba podpořit život farností. Proto bylo přikročeno k roz-

dělení kompetencí.  

Jan Balík se narodil v roce 1965 v Benešově u Prahy. Po gymnáziu nastoupil 

na dvouletou vojenskou službu. Teologii studoval v Litoměřicích a na KTF UK 

v Praze. Na kněze byl vysvěcen roku 1991. Jako kaplan začínal v Praze na 

Lhotce. Jedenáct let byl zodpovědným za Arcidiecézní centrum pro mládež a 

od roku 1993 za centrum Nazaret v Praze-Kunraticích, kde žil do roku 2002 

s týmem mladých lidí. Od roku 2001 do roku 2005 byl ČBK pověřen vedením 

Sekce pro mládež ČBK. V té době stál u zrodu webového portálu signaly.cz.  

V letech 2005 až 2011 byl farářem v Praze-Strašnicích a věnoval se studiu 

pastorální teologie v Ružomberku. 2011 – 2017 pracoval ve vedení Sekce 

pro mládež ČBK. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, čle-

nem tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem řady knih.  

Papežem Františkem byl v roce 2018 jmenován konzultorem Dikasteria pro 

laiky, rodinu a život. Od roku 2018 zastává rovněž funkci biskupského vikáře 

pro diakonii. 
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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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Popeleční středa – 26.2. 

Je v římskokatolickém liturgickém kalendáři, ale i v starokatolickém, anglikán-

ském, luteránském a kalendáři Církve československé husitské první den 

postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se 

do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z ča-

sového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční 

nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení 

data Popeleční středy. 

V období raného křesťanství existovala praxe veřejného pokání po spáchání 

těžkého hříchu. Kajícník byl na začátku Postní doby biskupem vyzván, aby 

zahájil uložené pokání. Oblékl se do kajícího roucha a hlavu si posypal pope-

lem. Obřadně byl vykázán z kostela a před vchodem až do Velikonoc žádal 

křesťany o modlitbu. Instituce veřejného pokání se ještě před koncem prvního 

tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto kajícího sypání popela na 

hlavu se začalo uplatňovat u všech účastníků bohoslužeb. 

Papež Urban II. doporučil tento obyčej na Beneventské synodě 1091 pro ce-

lou církev. Mužům se popel sypal na hlavu, ženy kvůli povinnému závoji byly 

popelem znamenány na čele ve tvaru křížku. Zvláštní modlitba pro žehnání 

popela se objevila až v 11. století. Předpis, podle kterého má být použit popel 

ze svěcených ratolestí Květné neděle předchozího roku, pochází až z 12. sto-

letí. 

Popeleční středa je jedním z dvou dnů přísného postu (společně s Velkým 

pátkem) a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Je postem zdrženli-

vosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle 18–

60 let). Znamenání popelem, tzv. popelec, doprovází udělovatel slovy: Čiňte 

pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrá-

tíš. Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech 

pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Postn%C3%AD_doba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urban_II.
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneventsk%C3%A1_synoda&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1091
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamatuj,_%C5%BEe_jsi_prach_a_v_prach_se_navr%C3%A1t%C3%AD%C5%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamatuj,_%C5%BEe_jsi_prach_a_v_prach_se_navr%C3%A1t%C3%AD%C5%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

APOŠTOLÁT MODLITBY – únor 2020 

Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků 

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé 

volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do 

rukou bezohledných převaděčů. 

Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – ať na 

přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích ne-

podléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti. 

 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

1.12. 1 050 3 040   4 090 

8.12. 1 155 2 420   3 575 

15.12. 1 363 1 870   3 233 

22.12. 2 020 2 340   4 360 

25.12. 2 310 4 150   6 460 

26.12. 960 590   1 550 
29.12. 1 700 3 010 6 900  11 610 

Celkem  10 558 17 420 6 900 0 34 878 

 

Sbírky na rok 2020: 23. února – Haléř sv. Petra  

Spolčo Kuba bude v únoru 7. a 21. 2., v 17 hodin mladší děti, v 19 hodin 

mládež. MC Jakoubek bude pokračovat až v březnu. 

Vikariátní konference kněží: Zdislavice 18.02. Úterý, 9:30, celebruje P. Ma-

ximilián Rylko OPraem, kazatel P. Jerzy Cymanowski 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace, svátost smíření, 17.00 mše svatá 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov 

POZVÁNKA Z VLAŠIMI Jarní prázdniny Příchovice: 9. – 14. 2.               

Přihlašování do 1. 2. u Jany Dufalové (email: jana.dufalova@post.cz, tele-

fon: 604 191 935). Podrobnosti jsme uvedli už v lednovém čísle. 
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PROGRAM CHARITY VLAŠIM 

Úterý  4., 11., 18. a 25. 2.; 14:00 – Klub trénování paměti    

Čtvrtek  6.2.; 14:00  – Klub seniorů - promítání filmu ŽIVOT JE KRÁSNÝ 

Čtvrtek 13.2.; 14:00   SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH a nejen jich + 

přednáška: CO POTŘEBUJE ČLOVĚK NA LŮŽKU přednáší: P. Jan Böhm 

Pondělí 10.2., čtvrtek 27.2.; vždy v 14:00 – Klub seniorů - korálkování 

Středa  19.2. ; 13:30 –  U3V – Optické akustické a elektrické jevy v atmosféře 

Středa 19.2.; 17:00 – Polohování a manipulace s nemocným; přednáška Mar kéty 

Formanové, fyzioterapeutky 

Čtvrtek  20.2.; 14:00   – Klub seniorů: Pohodová výtvarka 

Čtvrtek 13.2.; 17:30 –  Přednáška PhDr. Marka Příhody, Ph.D.; téma: Ukrajina od 

Oranžové revoluce k Majdanu 

Neděle 23.2.; 14:00 Kurz výroby pralinek 

Čtvrtek  27.2.; 19:00 – Folkový klub: Dagmar Andrtová-Voňková       

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       

 

Cyrilometodějská pouť 2020 – 39. ročník; rozpis etap 

Únor 15.,16. (sobota, neděle): Levý Hradec – Stará Boleslav – Sadská 

Březen 21., 22.: Sadská – Osek – Chvaletice 

Duben: 18.,19,: Chvaletice – Hermanův Městec – Chrast u Chrudimi 

Květen 16.,17.: Chrast u Chrudimi – Proseč – Polička 

Červen 20.,21.: Polička – Březová nad Svitavou – Jevíčko 

Červenec 18.,19.: Jevíčko – Přemyslovice – Prostějov 

Srpen 19.-21. (středa až pátek): Prostějov – Němčice – Bunč – Velehrad 

Více informací: www.poutnik-jan.cz 

 

Zdroje textů a obrázků:                                                                                                                                   

https://cs.wikipedia.org/wiki; www.vira.cz; www.pixabay.com; www.deti.vira.cz; www.tydenmanzelstvi.cz   

http://www.vlasim.charita.cz/
http://www.poutnik-jan.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki
http://www.vira.cz/
http://www.pixabay.com/
http://www.deti.vira.cz/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/
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FARNÍ ŽELIVSKÝ BENEFIČNÍ PLES sobota 22. 2. 2020, Obecní restaurace 

Želiv, Hudba Dvořák 

ŽELIV – VEČER CHVAL A PŘÍMLUVNÉ MODLITBY 

13.2., 19.3., 16.4. vždy v 19 hodin; Želiv, klášterní kaple. Po skončení Vás sr-

dečně zveme na malé občerstvení. 

 

Seminář Otcovo srdce (s českým a slovenským týmem) 26.–31. březen 
Místo konání: Klášter Želiv, Želiv 122, 394 44, Želiv 

Duchovní obnova s laickou misionářkou Mary Shaw 24.–26. duben  

 

 

 

VTIP NA ZÁVĚR: K Ježíškovi do Betléma se přichází poklonit řeholníci. Nej-

prve přijdou dominikáni, pokleknou a předají zlato - symbol řádového vědění. 

Pak přijdou františkáni, pokleknou a předají kadidlo - symbol řádové modlitby. 

Pak přichází karmelitáni s myrhou, co by symbol řádové chudoby. Nakonec 

přiběhnou saleziáni a prosí o kontakt na tři předchozí sponzory Svaté rodiny. 

 

https://www.zeliv.eu/akce/duchovni-obnova-laickou-misionarkou-mary-shaw/
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PŘÍLOHA: FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ, POZVÁNKY  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – fotografie z Čechtic;                                              

(ze Chmelné a Kuňovic jsme uveřejnili už v minulém čísle) 
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Svatá Hora  

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. 
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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). 

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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