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Ročník XVI. ZÁŘÍ 2018, číslo 9. 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 26.8.2018. 

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

 

Milí přátelé, 

po dlouhé době si vás dovoluji oslovit 

prostřednictvím farního časopisu jako 

duchovní otec.  

Podzim se blíží, pole zorána, sýpky 

naplněny a ovoce bude brzo ve sklepě. O 

tělesnou schránku je tedy postaráno, teď je 

třeba postarat se o duši.   

Ve Spolkovém domě v Čechticích budu od 

podzimu do jara pořádat dva cykly večerů. 

Jeden okruh bude zaměřen postupně na 

sedm svátostí katolické církve a přednášet 

budu já. Druhý cyklus bude ve formě 

besedy, přednášky či workshopu se zajímavými osobnostmi společenského, kulturního či 

církevního života. Nabízím vám tedy prozatím podzimní termíny pro středu 3., 10. a 17. 

října a 14. a 21. listopadu. 

O přesném programu budete informováni koncem září, resp. koncem října. 

Těším se na společná setkání a srdečně zvu, P. Tomáš 

 

Ilustrační obrázek z webu www.farnosti-slavonicka.cz 

mailto:tkabele@centrum.cz
http://www.farnosti-slavonicka.cz/
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Pracovní doba a doba odpočinku  

Protože v této době se sice zvyšuje životní úroveň, ale lidé jsou ve svém zaměst-

nání vystavováni často nadměrnému tlaku, vydala rada Justitia et Pax při České 

biskupské konferenci dokument, který upozorňuje na různá rizika této doby. 

Flexibilní formy práce: benefit, který nutí k větším výkonům  

Současné komunikační technologie vrhají zaměstnance, už i na čím dál nižších pozi-

cích do područí na displeje telefonů, tabletů či notebooků často dlouho poté, co ukon-

čili zákonnou pracovní dobu. Zaměstnavatelé očekávají potvrzení informace či reakci, i 

za předpokladu, že zaměstnanec pracovní dobu řádně využil, nebo spíš právě proto, 

od těch loajálních se očekává víc.   foto: shutterstock.com 

 

Člověk, který na pracovní komunikaci ve večerních hodinách nereaguje, se tak tro-

chu vyřazuje z týmu, z firmy, ze společnosti. Takové počínání se stává normou bez ohledu 

na dopad do soukromí, a to jak rodiny, tak i lidí single. A jaký bude mít vliv případné uzá-

konění další flexibilizace pracovní doby? Bude více prostoru pro osobní život? Bude za-

městnanec ochoten plnit případné nadstandardní požadavky zaměstnavatele? Bude re-

álné sladění osobního a pracovního života, jak o tom sní dnešní generace třicátníků?  

Práce se pro mnoho mladých lidí stává všeobjímajícím elementem, se kterým se jim 

lépe sžívá, než by tomu bylo u opravdového životního partnera, kterého si v důsledku všu-

dypřítomné práce mladí často ani nedokáží najít. Čerpání dovolené v rozsahu stanoveném 

Zákoníkem práce mnoho dnešních zaměstnanců považuje za téměř nemožné. Moderní 
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firmy nabízejí přímo ve firmách oddechové koutky s občerstvením, sportovní vyžití, firemní 

mateřské školky… Tyto zaměstnanecké benefity ale v důsledku znepřehledňují vztahy 

mezi pracovní a privátní sférou.  

Podle nedávných průzkumů bylo ve více než polovině členských států EU zaměst-

náno na částečný úvazek 6 % mužů a 33 % žen. Až 80 % všech částečně zaměstnaných 

v Evropské unii tvoří ženy. Možnost pracovat doma v České republice využívá přibližně 16 

% organizací, především menších společností do 50 zaměstnanců, sídlících ve velkoměs-

tech. Zaměstnanci, kteří takto pracují, si mohou sice sami organizovat pracovní dobu, 

uspoří náklady na dopravu a čas potřebný k dopravení do místa práce, na druhé straně 

mají omezeny sociální kontakty s ostatními zaměstnanci a lidmi vůbec. Dalším nedostat-

kem je paradoxně dlouhá pracovní doba. Ačkoliv si ji pracovníci určují sami, vykazuje tato 

skupina zaměstnanců dle průzkumů vůbec nejdelší pracovní dobu.  

Debaty o vyvážení osobního a pracovního života zůstanou planými, pokud se ne-

promítnou do hospodářské, sociální i rodinné politiky na úrovni státu i celé Evropské unie. 

Je dobře známo, že úprava pracovní doby a doby odpočinku s cílem ochrany zdraví za-

městnance před dlouhotrvajícím výkonem práce, je stále jedním z nejčastěji porušovaných 

pracovněprávních institutů.  

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků je v Evropě na vysoké úrovni, musí však 

být odpovídajícím způsobem hájeno právo na život po práci, resp. právo nedostupnosti, a 

podporována synchronizace volného času ve smyslu zabezpečení týdenního rytmu s jed-

ním dnem odpočinku (nedělí), který by byl zajištěn pro všechny občany EU, aby bylo 

možné plně se účastnit kulturního, sportovního, společenského a náboženského života, tj. 

hledání kulturního obohacení a duchovního rozměru, možnost zapojit se do dobrovolnické 

práce, spolkové činnosti, a obecně, posilování sociální soudržnosti.  

„Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy 

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jak dlouho budete odmítat zachovávat má přiká-

zání a mé pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on 

sám dává šestého dne chléb na dva dny...“ (Exodus 27:29)  

Václav Malý, biskup  

předseda rady Justitia et pax 

 

20. 4.2018; zkráceno; celý text na stránkách www.cirkev.cz 
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Letní příměstský tábor 

Drakobijce – moje cesta... Takto znělo téma letošního příměstského tábora, který se jako 

každý rok konal na faře v Čechticích. 

Ráda bych se s vámi všemi podělila o krásný týden, který jsme společně s dětmi zažili. I 

přesto, že bylo obrovské horko, týden proběhl příjemně, bez větších úrazů a bez jakýchkoli 

problémů. 

Děti každý den bojovaly s drakem. Ten měl 5 hlav a každý den musely zdolat jednu z nich. 

Každá hlava představovala boj s nějakou špatnou vlastností, s kterou se my všichni potýkáme 

každý den. Vyzkoušely si, jak bojovat, aby je to zlé (pýcha, závist, lenost, nepřejícnost, zlost) 

nepřemohlo. Bohužel jsme ale také zjistili, že tento boj není nikdy vyhraný, že dračí hlavu sice 

můžeme v dané situaci porazit, ale ne zabít. Že na nás může zase kdykoli zaútočit. Ale teď už 

boj bude snazší, protože víme, jak na to. 

Stejně tak, jak jsme si s dětmi při závěrečné hostině na táboře slíbili, že do školního roku 

vstoupíme s odhodláním bojovat s dračími hlavami, přejeme to z celého srdce i nám všem. 

Kéž se nám vždy daří bojovat s dračími hlavami, s tím špatným, které musíme každý den 

překonávat. 

Na závěr patří obrovský dík všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci tábora: 

– Našim milým vedoucím Honzovi Koláčnému, Lence Vítové, Kristýnce Jančeové, 

Honzovi Vítovi. 

– Našim milým mladším vedoucím Kátě Vítové, Marunce Svobodové, Alžbětce Dufkové, 

Pepčovi Martínkovi, Vojtovi Šindelářovi, Barunce Sládkové, Elišce Kucharčíkové, 

Klárce Mlezivové, Johance Kasperové. Vám mladším obzvlášť moc díky za to, jak jste 

se k práci postavili a jak jste se dětem věnovali! Bylo to moc prima! 

– Obrovský dík patří Zdeně Nebřenské, která nám celý týden nezištně vařila veliké 

dobroty! 

– Díky také rodičům, kteří se podíleli na přípravě svačin a přiváželi nám různé dobroty. 

– Také moc děkujeme úřadu městyse Čechtice, který nám věnoval sponzorský dar a 

panu Studničkovi, který nás vezl autobusem na výlet a dobře se o nás staral. Díky také 

otci Tomášovi za poskytnutí farních prostor. 

Vám všem upřímné a velké Pán Bůh zaplať! 

          Veronika Šindelářová 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA  

Tentokrát přišla řada na Hrádek. Co napsat o tomto poutním místě, které jsme snad 

všichni navštívili a asi všichni máme rádi? Rozsah tohoto článku by určitě neobsáhl celé 

téma, a tak alespoň několik odkazů a poznámek.  

V knize autora Radko Bílka Poutní místa Podblanicka, ze které čerpáme, se o Hrádku 

píše na 25 stranách a dalších 18 stran je věnováno hrádeckým poutním písním a modlit-

bám. Dalšími publikacemi, které se Hrádkem zabývají, je rozsahem drobná publikace P. 

Františka V. Kamarýta z roku 1900, nazvaná „Hrádek u Vlašimi. Poutní mariánské místo 

v Čechách“. Rozsáhlou monografií je kniha „Hrádek, Poutní místo Navštívení Panny Ma-

rie“ autorů PhDr. Aleny Janátové a P. Wladislawa Ciaglo MIC – byla vydána roku 2008 

Karmelitánským nakladatelstvím. K dispozici je i práce Pavla Sládka: Stručné dějiny 

poutního místa Hrádku u Vlašimi; Univerzita Karlova v Praze; Katolická teologická fakulta 

Praha 2006; Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Tomáš Petráček Ph. D.  

Některá základní fakta o Hrádku: Měsícem hlavních poutí na Hrádku je červenec. Poutě 

se konají první tři červencové neděle, nejslavnější je druhá. Tradice Hrádeckých poutí je 

spjata se slavením mariánského svátku Navštívení Panny Marie, který se před obnovou 

liturgie II. Vatikánským koncilem slavil první neděli v červenci. Kostel je zasvěcen sv. 

evangelistovi Matouši. Historicky cenná je gotická socha Panny Marie z konce 14. století.  

O Hrádku jsme psali v uplynulých letech několikrát. V souvislosti s naší farností to bylo jed-

nak o vzniku poutní tradice – byl tu totiž r. 1763 náhle uzdraven jistý svobodný rolník jmé-

nem Ptáček ze vsi Chmelná u Čechtic.  

Zmiňovali jsme i P. Františka V. Kamarýta (1854–1921); osobního děkana, konzistorního 

rady, vikáře etc…) rodáka ze Chmelné. Ten byl farářem na Hrádku po dobu 35 let a vý-

znamně se zasloužil o jeho obnovu.  

Také jsme psali o P. Bořivoji Bělíkovi (1937–2012), který spravoval Hrádek víc než dvě de-

setiletí.  

Při psaní tohoto článku jsem se bohužel dověděl smutnou zprávu, že náhle zemřel P. Ma-

rek Martiška, který spojil s Hrádkem, Trhovým Štěpánovem i s celým naším regionem de-

setiletí svého krátkého života. Uvádíme proto část rozhovoru, který s ním před třemi lety 

pořídil pan Stanislav Floreš, vlastník portálu Naše Valašsko (se svolením autora).  
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P. Marek Martiška (1980–2018) 

 

 Nejprve bych Vás požádal o krátké představení. – Narodil jsem se v roce 1980 ve slo-

venské obci Omšenie, která má asi 2000 obyvatel a leží asi 30 km od Brumova. Rád si za-

jedu domů za maminkou, tatínek už bohužel nežije. Po ukončení základní školy jsem byl 

na střední škole a chtěl jsem se stát vojákem. V té době přišli na Slovensko mariáni, a tak 

nějak se pak stalo, že jsem k nim odešel do Polska, kde jsem byl od roku 1998. V roce 

2005 jsem pak byl vysvěcen na kněze, poté jsem 2 roky působil v Dudincích jako kaplan, 

od roku 2007 jsem pracoval v Hrádku jako kaplan, ekonom a pak farář a představený.  

Proč jste se stal knězem? – Tak to je dobrá otázka. Byla to spíše náhoda. Jak už jsem 

řekl, chtěl jsem být vojákem z povolání. Když jsem byl odvedený, mohl jsem si udělal řidi-

čák apod. Ale přišli mariáni, konkrétně otec Richard a říkali mně, že mám na to kněžské 

povolání a abych to zkusil. Nebyl jsem proti, ale chtěl jsem to udělat až po vojenské zá-

kladní službě. Otec Richard mě přesvědčil, že to není správné a že to mám vyzkoušet. 

Souhlasil jsem, ale dal jsem Bohu 2 podmínky: 1. že udělám maturitu; 2. že si dám odklad 

vojny. No, odmaturoval jsem jako druhý nejlepší ze třídy, odklad vojny jsem dostal, a tak 

jsem splnil, co jsem slíbil a šel jsem k mariánům. A už jsem zůstal. 

Slyšel jsem o Vašem velkém koníčku, ba přímo koni. 

Ano, je to tak. Ale upřesnil bych to. Ty koníčky jsou dva. Myslivost a potom také vaření. 

Co se týká myslivosti, ve volném čase si rád vyrazím do lesa, pak je to pro mě ta nejlepší 

http://www.nasevalassko.info/media/k2/items/cache/0d26e28a71f6d284b55e2f97905d77ab_XL.jpg


Časopis Svatý Jakub  09 / 2018 

7 

 

cesta ke zklidnění a vyčištění hlavy. K myslivosti jsem se dostal asi před 6 roky, kdy jsem 

sloužil na Hrádku u Vlašimi. Tak mně jeden starší farník, myslivec, jednou vzal do lesa. To 

se mně tak zalíbilo, že jsme pak spolu začali chodit i na čekanou.  

Ale pozor. Každý myslivec ví, že tento koníček není jenom o lovu a střílení. Je to i starání 

se o přírodu, krmení zvěře. A jak jsem už vzpomněl, je to i cesta k relaxaci, odpočinku a 

třeba i možnost si utřídit myšlenky nebo se v klidu přírody pomodlit. 

A když k tomu přidám i některé příjemné akce s partou myslivců – hubertské mše, různá 

žehnání, byly i koncerty apod., pak je to skutečně krásné využití volného času. 

No, a ještě k tomu vaření. I toto má opět spojitost s pobytem na Hrádku, kde jsme neměli 

kuchařku. A tak jsem začal s vařením. Nebál jsme se experimentovat s jídly, s různými ko-

řeními, které jsem si zajišťoval třeba i s Afriky. Baví mě to, není problém si cokoliv uvařit, 

cokoliv upéct, nakládám si maso, dělám klobásky… 

Slyšel jsem, že třeba Vaše guláše jsou vyhlášené. 

No a zase ten Hrádek. Tam jsem chodíval na různé akce. Farníci mě zvali třeba na oslavy 

narozenin. No a tam mně dali často důvěru a mohl jsem jim připravovat různá masa či gu-

láš. A asi jim to i chutnalo. Alespoň doufám. 

A teď jednou větou. – Oblíbené jídlo: vepřo, knedlo, zelo. 

Oblíbené pití: pivečko; oblíbený sport: fotbal 

Oblíbený film: těch je několik – Statečné srdce, Patriot, Gladiátor nebo také Robin Hood. 

Oblíbené místo: Afrika, Rwanda; vysněná dovolená: Kuba 

Vysněný úlovek: tak to je opravdu sen. Ulovit lva nebo medvěda. 

Co je podle Vás v pastoraci nejdůležitější? 

Určitě kontakt s lidmi a hlásání Božího slova. 

Papež František? – Muž na svém místě. 

Oblíbené poutní místo? – Hrádek u Vlašimi – rozhodl to můj několikaletý pobyt na tomto 

místě. Byl tam klid, byl tam hrad. A já vždycky říkám: Byl tam vypálený hrad, kde se v mi-

nulosti formovali rytíři, dnes se tam formují věřící lidé, aby bojovali za svoji víru. 

P. Marek Martiška zemřel tragicky 20.8.2018. Pohřební obřady proběhly na Moravě 

ve farnosti Nedašov, kde P. Marek působil, v pátek 24. 8. (pohřeb vedl arcibiskup 

Graubner) a v sobotu 25. 8. v rodné farnosti Omšenie na Slovensku (pohřeb vedl nit-

ranský biskup Viliam Judak. Po mši svaté bylo tělo zemřelého uloženo na místním 

hřbitově. 
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NAŠI FARNÍCI V LÉTĚ PUTOVALI S CHARITOU 

Stejně jako loni, Farní charita Vlašim znovu připravila dvoudenní poutní zájezd. Proběhl 

18. a 19. července 2018. Tentokrát bylo cílem Znojmo, historicky třetí nejvýznamnější mo-

ravské město s mnoha památkami, město někdy neprávem opomíjené. Druhým cílem 

byl rakouský premonstrátský klášter Geras, který má historické vazby na Želiv. Počasí 

nám přálo, bylo teplo, jako ostatně celé letošní léto, ale zájezd byl uzpůsoben tak, aby 

horko poutníky tolik nezužovalo. 

Znojmo nabízí památek mnoho, my jsme prošli s průvodkyní centrum města, došli jsme 

až do znojemského hradu a k rotundě svaté Kateřiny. Prošli jsme i vrch Hradiště s dvěma 

kaplemi, od kterých byl nádherný výhled na řeku Dyji a panoráma města. 

Ubytovali jsme se ve vesnici Nový Šaldorf, přiléhající ke Znojmu, v rodinném penzionu 

uprostřed vinných sklípků. Není tedy divu, že jsme první den zakončili společným zpěvem 

a poznali jsme se vzájemně i z jiné stránky. S polopenzí i ubytováním jsme byli spokojeni, 

a tak jsme se těšili na výjezd za hranice.  

Klášter Geras je krásný, svojí venkovskou polohou v údolí může někomu připomenout 

právě zmíněný Želiv. Bylo tady opravdu co obdivovat, a to i díky komentované prohlídce v 

češtině. 

Při návratu domů jsme si ještě užili gurmánskou večeři v jedné znojemské restauraci a pak 

jsme se jen divili, jak rychle ty dva dny utekly. Zásluhu na zdárném průběhu měl i pan řidič 

Lukáš Podrázský, velmi šikovný a ochotný. 

A protože zájezd byl poutní, musíme poděkovat i dvěma kněžím, kteří se o nás starali. Byl 

to P. Maxmilián Rylko z Keblova, který každý den sloužil mši svatou, zpovídal a byl vůbec i 

dobrým společníkem. Velký dík patří i Mons. Jindřichu Bartošovi, znojemskému děkanovi, 

který nás přijal opravdu s otevřenou náručí, koncelebroval mši svatou, podal zajímavý vý-

klad a ukázal nám místa, kam by se běžný turista neměl šanci dostat. Cestu po několik ob-

jížďkách jsme si užitečně zkrátili modlitbami a zpěvem křesťanských písniček. 

Poutní zájezd se vydařil, potkali jsme své staré známé, ale našli i nové, prožili hodně pěk-

ného a mnoho nového viděli. Těšíme se na další poutní zájezdy! 

 

ŘÍJNOVÝ POCHOD – pořádá naše farnost a Farní charita Vlašim 

Rádi bychom pokračovali v našich pěších putováních. Pracovně jsme pochod nazvali            

„Z Čechtic do Chýstovic“. A plánovaný termín? Sobota 13. října. Bližší informace příště. 
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Farní charita Vlašim uspořádala 21. srpna ZÁJEZD NA LEDEČSKO. Zúčastnilo 

se i několik našich farníků. Ti si rádi zavzpomínali na své dětství či mládí a na dobu, než 

byla celá oblast zaplavena… Prohlédli jsme si v kostele roll-upy (nástěnky) s historií měs-

tečka i kostela a zastavili se před sochou P. Josefa Toufara od Olbrama Zoubka. V Za-

hrádce se nám líbilo a ani procházka od parkoviště ke kostelu nikoho neunavila. 

V Kalištích, rodišti světoznámého skladatele Gustava Mahlera, jsme byli přivítáni majitel-

kou penzionu, paní Šidlákovou. Ta nám řekla mnoho zajímavého z historie rodiny Mahlerů 

i o místě samotném. Občerstvili jsme se svačinkou, kterou připravily poutnice z Křivsou-

dova. 

Na prohlídku expozic v hradu v Ledči nad Sázavou by bylo potřeba snad půl dne… My 

jsme si vybrali Muzeum Jaroslav Foglara. Chlapecká tématika zaujala i náš zájezd, kde 

byla převaha žen. Pokochali jsme se vyhlídkou na město, právem zvané Perla Posázaví, 

porovnali jsme místo známé z mnoha filmů (Anděl Páně 2, Šťastný smolař, Bídníci) s reali-

tou a těšili se na společné posezení v ledečském hotelu Kaskáda. 

Škoda jen, že zájemců bylo víc než míst v autobuse, i když Váš zájem nás moc těší. Určitě 

se setkáme na dalších akcích pořádaných Farní charitou. 

 

NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ZÁŘÍ – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

8. 9. svátek Narození Panny Marie; dosvědčuje víru křesťanů, že se 

Panna Marie narodila bez dědičného hříchu – jinak se u svatých slaví 

úmrtní den (tj. den narození pro nebe). Podle dnešního data byl stano-

ven den početí Panny Marie (8. 12.); Mezinárodní den boje proti negra-

motnosti 

14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže 

15. 9. památka Panny Marie Bolestné 

16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice; Den církevního školství 

21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny 
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28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; Den české státnosti, 

statní svátek 

29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. 

APOŠTOLÁT MODLITBY – ZÁŘÍ 2018 

Všeobecný úmysl – Mladí lidé v Africe: Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdě-

lání a práci ve vlastní zemi. 

Národní úmysl – za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky 

a nedokonalosti  

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – přihlašování probíhá v elektronickém systému na webu ZŠ Čech-

tice. O průběhu výuky budou všichni přihlášení včas informováni. 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ na mše svaté na 4. čtvrtletí roku 2018 – BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ  

MC JAKOUBEK– zahájíme v říjnu, program bude v příštím čísle časopisu 

POSVÍCENÍ KŘIVSOUDOV – neděle 16. září 

POUTNÍ MŠE SV. ZHOŘ – neděle 16. 9., 11.00 (mše sv. v Borovnici ten den nebude) 

POUŤ V DĚKANOVICÍCH – sobota 22. 9., od 17:00 

ADOPCE NA DÁLKU – V měsíci srpnu bylo uhrazeno 2 x 7000,- Kč. Máme tedy 13616 Kč 

pro další období. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispíváte. 

SBÍRKY ZA ČERVEN 2018 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

3.6.2018 880 2 320 1 880   5 080 

10.6.2018 1 358 1 410     2 768 

17.6.2018 1 120 1 990 1700   4 810 

24.6.2018 960 1 590 1 310   3 860 

31.12.2017     1 978   1 978 

7.1.2018     300   300 

Celkem  4 318 7 310 7 168   18 796 

  

Příští účelové sbírky: 30. 9. - Svatováclavská sbírka na církevní školství                               

21. 10. – Sbírka na misie                                                                       
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Spolčo Kuba... …. se opět přihlásí koncem září, kdy se společně poprvé 

setkáme po prázdninách. Přesný termín uslyšíte při ohláškách a také se dozvíte po SMS 

jako obvykle. Samozřejmě srdečně zveme všechny děti, které by měly chuť přijít mezi nás! 

Krásný zbytek prázdnin a příjemný vstup plný energie do nového školního roku! 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM  

Univerzita třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Karlovou – MFF nabízí kurzy:  

• dvousemestrální kurz na téma Meteorologie a společnost; přednáší prof. RNDr. 

Jan Bednář CSc.; 11.10., 8.11., 6.12. (čtvrtek) 

• dvousemestrální kurz Geometrie v architektuře a malířství přednáší RNDr. Petra 

Surynková, PhD.; 17.10., 14.11., 12.12. (středa) 

• přihlášky do poloviny září: (pí Laloučková, pí Kůželová, p. Foller) 

Na podzim 2018 bude pokračovat seminář První republika v rámci Akademie třetího 

věku ve spolupráci s VŠP v Kutné Hoře prostřednictvím VISK.  

Program Farní charity na září 2018: 

Úterý 4.9., 11.9., 18.9., 25.9. 2018 – 14:00; Trénování paměti  

Čtvrtek 6.9. – 15:00; Klub seniorů při FCH Vlašim – malování na látkové tašky 

Čtvrtek 27.9. – 15:00; Klub seniorů při FCH Vlašim – rukodělné činnosti  

čtvrtek 13.9.  15:00 přednáška PhDr. Ireny Lesové  

téma: Lidské potřeby (duchovní, sociální, biologické) 

čtvrtek 20.9.  Výlet do Růžové zahrady – Konopiště 

Sraz na autobusovém nádraží na zastávce číslo 2 v 7,55, odjezd linkovým autobusem do 

Benešova, z Benešova pojedeme ekovláčkem do Konopiště, kde si prohlédneme Růžovou 

zahradu. Návrat do Vlašimi cca ve 13,30. 

Není-li uvedeno jinak, akce se konají v Besídce u kostela sv. Jiljí. Těšíme se na Vaši 

účast. Aktuální informace naleznete na internetu – www.vlasim.charita.cz           nebo se 

informujte na tel. č. 739 580 363, 736 472 794 

POZVÁNKA NA BOWLING – Pozvání zdislavických farníků stále platí!  

PS: Kdo by nechtěl hrát, může přijít alespoň fandit. Kde jsou dva nebo tři …. 
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LORETA – poutní mše svatá bude v neděli 9. září v 15 hodin. 

 

ŽELIV – ŽELIVSKÁ POUŤ – 9.9. 

Sobota, 18.00 – mše svatá, Celebruje P. David Peter Palušák, O.Praem, farní vikář v Že-

livě a kaplan pro mládež humpoleckého vikariátu 

Neděle, 7.30 – Celebruje P. Siard Dušan Sklenka, O. Praem., administrátor farností Luka-

vec, Vyklantice, Křešín, podpřevor želivského kláštera 

9.00 – Celebruje P. Gorazd Tomáš Plavnický, O.Praem., farní vikář farnosti Humpolec, 

provizor kláštera v Želivě 

10.30 – Celebruje J.M. Prokop Siostrzonek OSB, břevnovský arciopat, stojí v čele Konfe-

rence vyšších řeholních představených 

15.00 – Slouží P. František Václav Mrákava, O. Praem., farní vikář v Želivě a správce far-

nosti "in spiritualibus" v Herálci 

DALŠÍ AKCE V ŽELIVĚ - Jeff Scaldwell: seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů 

25.–30.10. Prožijte Boží otcovskou lásku během semináře s kazatelem Jeffem Scald-

wellem a jeho manželkou Sylvií.  Termín: 25.10.-30.10. Program začíná ve čtvrtek a končí 

v úterý společným obědem. Jeff je bývalý obchodní a marketingový trenér a pozdější pas-

tor, který začal vnímat mnoho vyhořelých a zklamaných křesťanů. 

STARÁ BOLESLAV – NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018 

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 2018 

7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze  

8.30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi 

10.00 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant 

Mons. Jan Graubner, kazatel kardinál Dominik Duka OP. (Mši svatou přenáší v přímém pře-

nosu Česká televize) 

14.00 – modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi 

18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze  

HNUTÍ COMUNIONE E LIBERAZIONE vás zve na pouť po stopách pátera Toufara 

Trasa: Klášter Želiv – Zahrádka – Ledeč nad Sázavou – Číhošť – 14. - 16. 9. 

Další info: katerina.mikulastikova@gmail.com;    i na webu www.farnostcechtice.cz 

https://www.zeliv.eu/akce/jeff-scaldwell-seminar-bozi-otcovske-srdce-navrat-domu/
mailto:katerina.mikulastikova@gmail.com
http://www.farnostcechtice.cz/
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Zájezd Farní charity Vlašim na Ledečsko (Zahrádka, Kaliště, hrad Ledeč), 

kde tvořili významnou část i naši farníci (foto: Mgr. Miroslava Ptáčková, pan Ivan Teytz) 
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