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Ročník XVI. LISTOPAD 2019, číslo 11. 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 27.10.2019. 

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

 

12. listopadu 1989 dosáhla velká postava 

našich duchovních dějin Anežka Česká 

koruny svatosti a o pět dní poté zahájil 

policejní zásah proti studentské demon-

straci na Národní třídě události „sametové 

revoluce“. Zdá se, jako by Anežčiny 

prosby v nebi „otevřely“ pro naši zemi 

cestu k návratu svobody po čtyřiceti le-

tech útlaku. 

Takové přesvědčení tehdy skutečně panovalo. Mluvilo se o „anežském 

zázraku“. Pokud se rozhlédneme i po dalších státech východního bloku, zjis-

tíme, že křesťané napříč konfesemi stáli často na počátku hnutí, která zde ve-

dla ke zhroucení totalitního systému, a že byli aktivními aktéry celého pro-

cesu. Svět také uznává nezastupitelnou roli osoby papeže Jana Pavla II., 

který svými jasnými postoji zásadně přispěl k pádu komunistického systému. 

Nelze nevidět, že velkým znamením vzrůstající odvahy věřících v na-

šich zemích byla již pouť u příležitosti jubilea sv. Metoděje na Velehradě v 

létě 1985, velké masové poutě na různá slavná poutní místa na Slovensku, 

mailto:tkabele@centrum.cz
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vyhlášení Desetiletí duchovní obnovy kardinálem Františkem Tomáškem o 

dva roky později a souběžně s tím šířená petice za náboženskou svobodu, 

kterou podepsalo více než 600 000 nejen věřících signatářů, či rozehnání po-

kojné svíčkové demonstrace vodními děly v Bratislavě v březnu 1988.  

Odjezd více než dvanácti tisíc poutníků za železnou oponu, byl pak již 

jen dalším potvrzením toho, že chatrné základy „stavby komunismu“ se začí-

nají rozpadat i u nás. Lidé u nás doma tehdy mohli také poprvé vidět přímý 

přenos z náboženské slavnosti z Říma, který byl nepochybně velkým svědec-

tvím i pro mnoho nevěřících spoluobčanů. 

Slavná bohoslužba na poděkování za svatořečení Anežky České ve 

svatovítské katedrále po Tomáškově návratu z Říma v sobotu 25. listopadu a 

jeho slavná věta před přeplněnou katedrálou „V této důležité hodině zápasu 

za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně 

národa!“ – to byl jasný signál, že katolická církev a její představitelé stojí za 

„sametovou revolucí“. Z této mimořádné bohoslužby se pak odcházelo na 

slavnou manifestaci na Letenskou pláň moderovanou podobně jako v 

řadě dalších listopadových dní tehdejším disidentem P. Václavem Malým. 

Byla to první manifestace, kterou v přímém přenosu vysílala televize. Z toho 

je patrné, že události „sametové revoluce“ jsou těsně spojeny se svatořeče-

ním Anežky Přemyslovny a že katolická církev s nimi byla velmi aktivně a 

účinně spojena. 

Časový odstup od pádu železné opony nabízí také vhodnou příležitost k 

ohlédnutí zpět nejen pro společnost, ale i pro nás věřící, pro celou církev. Mů-

žeme s velkou vděčností říci, že z hlediska civilní společnosti byly vytvořeny 

základy demokratického politického systému, otevřené a pluralitní společ-

nosti, svobodné ekonomiky a rozvíjení možností, plynoucích z našeho opě-

tovného zakotvení v systému euroatlantické spolupráce. 

 

(sepsal + p. kardinál Miloslav Vlk r. 2009, z webu www.kardinal.cz; logo: www.nmvp.cz) 

http://www.kardinal.cz/
http://www.nmvp.cz/
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30 let kanonizace sv. Anežky České  

J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, 

srdečně zve všechen klérus i lid pražské arcidiecéze k oslavě 30. výročí ka-

nonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Slavnou mši svatou, 

při které budeme děkovat za dar svobody, bude v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha dne 16. listopadu 2019 od 10.00 celebrovat J. Em. Stanisław kar-

dinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář 

svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize. 

Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský 

hrad. Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde 

každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby 

tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (do-

poručujeme nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.). Z 

důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění pří-

stupu účastníkům slavnosti budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky 

tramvaje č. 22) a při severním vstupu na I. nádvoří (z Hradčanského náměstí 

vedle Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhra-

zena pro přednostní odbavení poutníků. Tato stanoviště budou označena ta-

bulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 8.30 do 

9.45. Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.00 hod. - 9.45 hod. Je 

třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce. Pro poutníky 

bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Pout-

níci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.  

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, poděkujeme sv. Anežce 

také při mši mše svaté 17. listopadu v 10.00 v katedrále sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha, hlavním celebrantem bude biskup Mons. Václav Malý. Po skončení 

následuje průvod na Národní třídu. 
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JIŘÍ IGNÁC LAŇKA 

Medailonek: 

Policejní hodnost: major 

Rodinný stav: ženatý   

Věk: 53 

Životní heslo: Gladius et Crux 

(meč a kříž) 

Pane majore, můžete se nám krátce představit? 

Jsem vedoucím výcvikového oddělení URNY, tedy české protiteroristické jed-

notky. Vedu činnost našich bojovníků a koordinuji činnost svých instruktorů. 

Kromě toho mám v životě ještě několik dalších, důležitých rolí. Jsem ještě 

manžel, otec, také nezdárný syn a nevděčný bratr… 

Jste ženatý a vypadáte velice spokojeně…  

Jsem ženatý a jsem spokojený. Aby ne. Mám úžasnou ženu a tři krásné 

dcery. Může si muž přát ještě něco víc? Se ženou jsme se poznali před třiceti 

lety, vzali jsme se po pětileté známosti. Děvčatům je 31, 27 a 21 let. Nejkrás-

nější okamžiky života jsem prožil, když jsem byl u jejich narození.  

Usilujete o zavedení duchovní služby u policie?  

Ano, rádi bychom. Nabízíme ji ve formě dobrovolné práce policistů. V naší 

asociaci je v současné době pět duchovních, kteří jsou zároveň policisty. Du-

chovní služba neoficiálně už běží, protože lidé o nás vědí a chodí za námi, 

když je něco tíží v rodině nebo v práci, jsou mezi nimi i věřící kluci a děvčata.  

Funguje tu i liturgický servis, žehnání policejních praporů, pravidelná boho-

služba za padlé policisty a hasiče. Když se modlíme za policisty, modlíme se 
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zároveň i za oběti dopravních nehod, za drogově závislé. Poskytujeme 

osobní liturgický servis, křty policistů i jejich dětí, svatby, ale zažil jsem už i 

pohřeb policisty.  

Jak funguje Vaše jáhenská pastorační praxe mimo policejní sbor?  

Požádal jsem pana kardinála Duku o přeložení k Duchovní správě u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na pražský Karlov. Tento kos-

tel je v současnosti jakýmsi neoficiálním „policejním“ kostelem. Máme zde po-

volení sloužit policejní ekumenické bohoslužby „Za bezpečí“, které pořádá 

Křesťanská policejní asociace, jíž mám tu čest být předsedou. 

Mluvíme o vás jako o křesťanovi, ale vždy jste jím nebyl… 

K mé vlastní konverzi došlo v souvislosti s odjezdem na misi. Odjížděl jsem 

do Iráku a přijel jsem se rozloučit se svým kamarádem na Karlštejn. Seděli 

jsme, bavili se a já jsem ho spontánně požádal, jestli bych na chvíli nemohl 

do zdejší kaple sv. Kříže. Zůstal jsem tam sám možná dvě hodiny. A tam 

jsem s Hospodinem uzavřel kontrakt. Neprožil jsem žádný mystický zážitek, 

jenom jsem si najednou uvědomil, že už delší dobu k něčemu spěju – a ko-

nečně jsem pochopil, k čemu. 

V roce 2004 jste však už měl rodinu. Nebyla to tedy jen vaše věc. 

Nebylo to jednoduché. Manželka pochází z nevěřící rodiny, já ostatně také. 

Probírali jsme to a začátky byly opravdu dost dramatické, protože konverze 

není jen o modlitbě, ale o celkové změně života. Moje žena mi později řekla, 

že chvíli měla pocit, že žije s člověkem, kterému se to v hlavě najednou úplně 

pomotalo. Je však velmi inteligentním tvorem a pro mě i velice dobrým bru-

sem na argumentaci – svými otázkami a připomínkami mi hodně pomohla. 

Vy jste se ale nejen nechal pokřtít, začal jste také studovat teologii… 

Když nějakého světce potká určitý mystický zážitek, musí mu být jasné, že je 

to Boží a nadpřirozené. Jenže já jsem zažil něco, o čem jsem nevěděl, co to 

je. O křesťanství jsem neměl žádné povědomí, nevěděl jsem, jaké jsou jeho 
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základy. A tak jsem si řekl, že by bylo nejlepší se někde zeptat, a přihlásil 

jsem se na vysokou školu. To studium mě pak naprosto pohltilo.  

Stanul jste už někdy s Božím slovem i před vlastními kolegy v policii? 

Ano, měl jsem tu čest i radost kázat na výroční generální synodě Křesťanské 

policejní asociace. A další kázání budou probíhat v rámci jejích pravidelných 

měsíčních bohoslužeb. Nejdřív jsem měl hrozný strach, stejně jako když mám 

kázat ve farnosti, do níž jsem byl otcem arcibiskupem ustanoven. 

Pro většinu lidí je určitě velmi zvláštní vidět policistu kázat v kostele. 

I lidé, kteří chodí do kostela, se s policií setkávají většinou v nepopulárních si-

tuacích, jako je pokutování, výslech, případně nějaká špatná událost. Jsme 

proto i zde spíše negativně hodnocená složka společnosti. Kolegové ve 

Velké Británii, Německu nebo Švýcarsku občas přinášejí do kostelů kartičky, 

na nichž je přímo výzva: Modlete se za svou policii. Policejní služba není 

v první řadě restrikce vůči lidem, ale že díky 24hodinové službě policie v uli-

cích mohou ostatní lidé vést relativně klidný život. Zvláště věřící a policisté by 

se vůči sobě neměli stavět jako nepřátelé. Policie je tady skutečně pro lidi. 

(podle rozhovorů v Katolickém týdeníku a časopise Tarsicius) 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA: 

PYŠELY – KAPLE PANNY MARIE LORETSKÉ 
 

Osud Svaté chýše v Pyšelích se zdál nařízením Josefa II. o volně stojících 

kaplích z roku 1785 rozhodnut. Ke zrušení kaple však nedošlo, protože starší 

císařský dekret přikazoval zakládání hřbitovů na vhodných místech extravi-

lánu.  

Když se stavebník pyšelské Santa Casy František Antonín hrabě z Halleweilu 

rozhodoval o její stavbě, zvolil pěkné místo západně nad obcí a na protilehlé 

straně založil vinici. Loretánská kaple se tak stala dominantou Pyšel a byla 

vysvěcena 2. června 1699, kteréžto datum bylo uvedeno na zvonu.  

Za prostým oltářem se nachází dřevěné pažení se zamřížovanými otvory a 

dveře vedoucí do prostoru za oltářem. Před čelní stranou mensy je malované 

barokní antipendium s obrazem Loretánské Madony uprostřed. Za pažením 

je výklenek se sochou Loretánské Madony. Kaple je čtvrťplášťová, se čtyřmi 

vchody a malým okénkem, do patra vedou schody. Její vnější rozměry jsou 

13,03 x 7,68 metru. 

Jedná se o jednoduchou variantu mariánské kaple v italském Loretu. Stavba 

má duté cihlové stěny se zbytky omítky, na níž jsou napodobeniny freskových 

maleb.  

Zvláštností je podobnost pyšelské Lorety s tou italskou. V italské je zazděna 

dělová koule, kterou vystřelili nepřátelé na papeže Julia II. Ta se zastavila o 

jeho nohu a papež zůstal nezraněn. Když Švédové odstřelovali roku 1648 

Prahu, zasáhli na Malé Straně dům Halleweilů. Koule padla mezi dvě střechy, 

nezpůsobila žádnou škodu, a tak ji dal hrabě zavěsit v pyšelské Loretě. 

Jak to bylo s poutnictvím na pyšelskou Loretu? V první třetině 19. století při-

cházela na pyšelskou Loretu četná procesí, ta se konala hlavně za francouz-

ské války, proti neúrodě a vlně souchotin. Prokázané je, že sem směřovala 

procesí i za odvrácení moru o sto let dříve.  
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Jak to bylo s poutnictvím na pyšelskou Loretu? Nejlépe nám odpoví pyšelský 
měšťan, domkář a tkadlec František Pokorný: 
 
„Když za času hrabat z Halleweilu toto celé loretánské okolí Pán Bůh od mo-

rové rány zachovati ráčil, počala býti Loreta poutnickým místem, že sem 

zblízka ctitelové Panny Marie přicházeli, žádajíce, by se jim sv. Loreta ote-

vřela a tu pobožnosti vykonali a často přicházeli Pražané. Po dubovém stro-

moví zde byl březový háj a vysázeny vlašské ořechy. 

Loretánské pouti se konají na den Navštívení Panny Marie. Poutníci zde na-

lézali místo pro odpočinek ve stínu. A také handlíři s obrázky, písničkami po-

božnými, růženci a modlitbami, též také s lahůdkami a pokrmy užívali ve stínu 

pohodlí. Vedle dveří venku stával oltář, na kterém o pouti, když se mnoho 

poutníků sešlo, byla jedna mše svatá. Podle téhož oltáře byla venku kaza-

telna, nebo tam o pouti venku se kázalo." 

 

 
 

Podle knihy Radko Bílka sepsal Jiří Foller, foto: www.mapy.cz; příště: Větrov u Votic 

http://www.mapy.cz/
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MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA:  

Sobota 26.10.                                                         

Zhoř                       16:00      za zemřelé; po mši požehnání hrobů 

Středa 30.10.                                                                           

Borovnice               15:30    za zemřelé; po mši požehnání hrobů   

Čtvrtek 31.10.                                                      

Čechtice                 16:45  požehnání hrobů; 17:00     za zemřelé   

Pátek 1.11.                                                                            

Křivsoudov             16:45     požehnání hrobů; 17:00     za zemřelé    

Sobota 2.11.                                                

Jeníkov                   16:00    za zemřelé; po mši požehnání hrobů    

Neděle 3.11.                                                

Mnichovice             11:00      za zemřelé; po mši požehnání hrobů 

 

 

 

Charita Vlašim Vás zve na přednášku 

PRVNÍ POMOC 

13. listopadu 2019 od 17:00 hodin 

Spolkový dům Čechtice 

přednáší Mgr. Martina Pacovská 

(vyučuje odborné předměty na SOŠ a SZŠ Benešov) 

Bližší informace: www.vlasimcharita.cz, tel. čísle 730 549 338, 

dufkova.dagmar@charitavlasim.cz 

Drobné občerstvení zajištěno! Těšíme se na Vás! 
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Jakoubek začal... 

První setkání Jakoubka si pro nás připravila paní Valentýna Křížová. Nejen že 

opět přivezla dudy ale spoustu podzimních písniček a říkadel. Společně s 

dětmi rozdělala ohníček a ukázala, jak si dřívější děti opékaly brambory.  V 

říjnu se ještě mohou maminky i děti těšit na výrobu kváskového chleba s 

Terezou Ptáčkovou. 

Program na listopad 

Čtvrtek 14.11. od 9:30 hod. Malý, velký, tlustý, tenký – Program ekocentra 

Čtvrtek 28.11. od 9:30 hod. Čteme s nečtenáři – O tučňákovi – M. Říhová 

Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý vždy od 9:30 hod. 

 

Ve středu 20.11. od 20 hod. P. Tomáš Kábele pro maminky připravil promítání filmu 

Babettina hostina. Srdečně jsou zvány i maminky, které nechodí na Jakoubka.  

 
 

Termíny spolča KUBA na příští měsíc: 8. a 22. 11. 
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Přihlašování a více informací na webu: www.farnostvlasim.cz nebo                

u Bětky Vorlové, e-mail: eliseagle@seznam.cz; tel.: 732 566 940 

 

JIŘÍ GRYGAR V LEDČI 

Město Ledeč nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na besedu s českým astro-

fyzikem a popularizátorem vědy o vesmíru panem RNDr. Jiřím Grygarem, 

CSc., která se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 16:30 hod. v sále 

Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Předprodej vstupenek v Turistickém informač-

ním centru na Husově náměstí v Ledči. Nenechte si ujít tuto připravovanou 

besedu.     (převzato z Ledečského zpravodaje, říjen 2019) 

http://www.farnostvlasim.cz/
mailto:eliseagle@seznam.cz
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 1. čtvrtletí roku 2020–

v prosinci v sakristiích kostelů 

APOŠTOLÁT MODLITBY – LISTOPAD 

Všeobecný úmysl: Dialog a smíření na Blízkém 

Východě: Aby se v zemích Blízkého východu, v němž 

rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní pro-

stor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru. 

Národní úmysl: Ať všichni naši zesnulí mohou plně za-

koušet dobrotu Boží 

a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi. 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace a sv. smíření, 17.00 – mše svatá 

ZMĚNA ČASU – z 26. na 27. 10. posun o 1 hodinu zpět (3.00 ➔2.00) 

ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB – Mnichovice, Křivsoudov ve všední dny: 

18.00 – 17.00 

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ: 26.11., mše svatá v 9:30 v kostele v Loukově (mezi 

Ledčí a Dolním Městem) 

POSVÍCENÍ V NAŠÍ FARNOSTI:  

Datum  Místo Pozn.: 

10.11. Borovnice  Posvícení (martinské) 

24.11. Jeníkov  Ježíše Krista krále 

 

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KNIH v Čechticích a v Křivsoudově – letos 10.11. 

PRODEJ KALENDÁŘŮ – během listopadu pokračuje ve všech kostelech. 

 



Časopis Svatý Jakub  11 / 2019 

14 

 

ADOPCE NA DÁLKU 

Stav k 20. 04. 2019           26.763, - Kč 

srpen 2019  placeno 2 x 7.000, - =        14.000, - Kč 

17.10.2019 Čechtice      3.160,- Kč 

18.10.2019 Křivsoudov     2.584,- Kč 

18.10.2019 Borovnice     2.042,- Kč 

7.786, - Kč 

STAV K 20. 10. 2019: 26.763 – 14.000 + 7.786 = 20.549 Kč 

 

SBÍRKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Celkem 

1.9.2019 1 247 1 700   2 947 

8.9.2019 1 020 2 535 2 210 5 765 

15.9.2019 1 390 1 975   3 365 

22.9.2019 1 355 1 700   3 055 

29.9.2019 953 1 760   2 713 

Celkem  5 965 9 670 2 210 17 845 

 

Další sbírka: Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 10.11. 

 

VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES – 2019  

LOUŇOVICE, zámek – 7. 12., 19:00 

ZRUČ N.S., zámek – 13. 12., 19:00 

ZAHRÁDKA, kostel – 14. 12., 17:00 

HUMPOLEC, náměstí – 15. 12., 16:00 

ČECHTICE, kostel – 21. 12., 18:00 

Koledy, spirituály, vánoční písně, duchovní i světské písně 
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PROGRAM CHARITY VLAŠIM 

• Úterý 5., 12., 19. a 26. 11.  vždy 14:00–16:00: Trénování paměti 

• Sobota 3.11., 14:00 –  Kurz výroby pralinek 

• Čtvrtek 7.11., 14:00 –  Klub seniorů – tvoření    

• Úterý 12. 11.; 9:00 – Akademie třetího věku – 7 trpaslíků (sedm nejmenších 

evropských států) – San Marino, Andorra 

• Středa 13.11.; 13:30 – U3V – Optické a akustické jevy v atmosféře  

• Středa 13.11.; 17:00 – WORKSHOP – PRVNÍ POMOC                                                           

místo: Spolkový dům Čechtice, V Braňce 385, Čechtice                                                                      

• Čtvrtek 14. 11., 14:00 – Klub seniorů + SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH 

PEČUJÍCÍCH – přednáška: Kdo pečuje? přednáší PhDr. Irena Lesová     

• Čtvrtek 21.11., 14:00 –  Klub seniorů – pohodová výtvarka 

• Čtvrtek 21.11., 15:20 –  Klub seniorů – setkání seniorů se školním parlamen-

tem ze ZŠ Vorlina   

• Čtvrtek 28.11.; 14:00 Klub seniorů – korálkování     

• Čtvrtek 28.11.; 19:00 – Folková klubovna – Eva Henychová 

• Charita Vlašim plánuje na 2. adventní neděli tradiční promítání pro tříkrá-

lové koledníky. Na co se mohou naši malí i velcí pomocníci těšit, můžete 

ovlivnit i Vy. Zašlete nám na e-mail reditelka@charitavlasim.cz své tipy na 

hezké filmy/pohádky, které by naše koledníky potěšily. 

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 

 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA  

V den konání Národní potravinové sbírky 23.11. mají lidé z celé České republiky 

možnost zakoupit trvanlivé potraviny a nově i vybrané drogistické zboží a darovat je 

těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.   

Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník, můžete se registrovat na stránkách Charity 

Vlašim. Charita Vlašim působí v: Tesco Vlašim 

http://www.vlasim.charita.cz/
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Eva Henychová je zpě-

vačkou, kytaristkou, skladatelkou 

i textařkou, ale především charis-

matickou osobností, která dokáže 

zasáhnout srdce lidí všech gene-

rací. Její písně jsou výpovědí člo-

věka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch všedního života. 

Narodila se ve Zlíně. Ve svých 11 letech zaujala v seriálu „My holky z měs-

tečka“. V roce 1991 vyhrála v Plzni interpretační soutěž Porty. Vyhledává 

menší kluby, čajovny, hrady, zámky, kostely a kaple. Hrála už i v Belgii, 

Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Moldavsku, Polsku, Rakousku, Rumun-

sku, Španělsku a na Ukrajině. Nevyhýbá se ani akcím v domovech důchodců, 

v hospicích a psychiatrických léčebnách či ve věznicích. Vydala čtyři alba: 

Svítání, Za stěnou z papíru, Všechno je jinak a Sinaj. 

O Evině dráze vyšla kniha Síla lásky (2004). ČT o ní natočila dokumenty 

Všechno je jinak a Osudy hvězd. Televize Lux natočila záznam z Evina vy-

stoupení (2007), který byl několikrát na TV Noe.  Eva Henychová na oslovuje 

především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. 

AKCE V ŽELIVĚ: Myslivecký spolek Želivka a Klášter Želiv za doprovodu za 

doprovodu Trubačů z Liščího vršku Vás srdečně zvou na již 11. Hubertskou 

mši svatou 3.11. (neděle) v 10:30 v opatském kostele v Želivě. 

DALŠÍ AKCE: 

1. - 3. 11. se uskuteční v Kunraticích víkendovka pro děti ve věku 15–19 let 

na téma: (NE)OBYČEJNÍ. Informace u Honzy Fariona (Vlašim) 739 888 495. 

30.11. – Arcidiecézní ples s maskami; KC Novodvorská, Praha 4,         

vstupenky na místě; více na : www.adcm.cz  

http://www.adcm.cz/
http://www.adcm.cz/


Časopis Svatý Jakub  11 / 2019 

17 

 

PŘÍLOHA: FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ, POZVÁNKY  

„DUŠIČKOVÉ“ SPOLČO KUBA 
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Seminář Otcovo srdce s česko-slovenským týmem 

 

Seminář Otcovo srdce je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky, dob-
roty, odpuštění a přijetí; zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení 
vnitřních zranění. Program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modli-
teb za účastníky. Seminář je vhodný skutečně pro každého. Je také otevřený 
pro všechny církevní denominace. 

Na této stránce si můžete přečíst další svědectví některých účastníků tohoto 
semináře: http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/ 

Termín: 28.11. – 3.12. 2019 

Seminář povede: česko – slovenský tým Otcova srdce 
Organizuje: Mládež pro Krista ČR, z.s. ve spolupráci s Kanonií premonstrátů Želiv 

Místo konání: Klášter Želiv, Želiv 122, 394 44, Želiv 

Začátek akce: 28.11. 2019, příjezd a ubytování od 15:00, program začíná večeří 

Konec akce: 03.12. 2019 – obědem cca. 13:00 

Konferenční poplatek činí 1200 Kč. (Z konferenčního poplatku jsou hrazeny ná-

klady spojené s cestou, ubytováním a stravováním týmu, který se o vás bude po 

celou dobu starat. Jde většinou o tým v počtu 8-10 osob. Dále je díky těmto poplat-

kům zabezpečeno občerstvení o přestávkách – káva, čaj, sušenky atd.) 

Ubytování včetně stravy: 

* pokoj Superior se sociálním příslušenstvím včetně plné penze 4000 Kč 

* pokoj Superior se sociálním příslušenstvím včetně polopenze 3500 Kč 

* pokoj Economy se sociálním příslušenstvím na chodbách včetně plné penze 3000 

Kč 

* pokoj Economy se sociálním příslušenstvím na chodbách včetně polopenze 2500 

Kč 

* Mládežnické centrum, cena za noc 100 Kč/osoba, vlastní spacák, více patrových 

postelí v jednom pokoji, rozděleno na muže a ženy 

REGISTRACE JE PLATNÁ PO UHRAZENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU 1200 

Kč V PLNÉ VÝŠI NA NÁŠ ÚČET!!! 

http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/?fbclid=IwAR0hHKdo6kf49PBULHWXHowgtYu0OVUe4paqhtYMBtpLh9bWlLn-dJA0Hlk
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