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Ročník XVII. BŘEZEN 2020, číslo 3. 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 1.3.2020.
nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381;
e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz
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P. JOSEF TOUFAR
70 LET OD SMRTI
Před 70 lety zemřel na následky mučení kněz Josef
Toufar. Vyšetřovatelé komunistické Státní bezpečnosti z něj chtěli dostat přiznání, že dva měsíce
před tím zinscenoval pohyb kříže v kostele v obci
Číhošť – „Číhošťský zázrak“. P. Toufar zemřel přesně dva roky po únorovém
puči.
Josef Toufar se narodil v červenci roku 1902. Jeho cesta ke kněžství byla dlouhá.
V mládí žil v Arnolci u Polné, kde pracoval v otcově hospodářství a hostinci. To
podle publicisty a Toufarova životopisce Miloše Doležala významně zformovalo
jeho povahu.
„Byl pak velice otevřeným člověkem vůči druhým lidem. A hlavně on moc nedělil
lidi na věřící nevěřící. Pro něj byl každý člověk důležitý. Spíš s těmi lidmi žil tu jejich všednost a byl uprostřed nich. Byl velice múzický. Hrál od mládí v místní kapele. Velice rád tancoval. Dobře zpíval a byl to člověk humoru. Nebyl to žádný suchar nebo kakabus.“
Od dětství toužil stát se farářem. Otec byl proti. Na gymnázium se proto Josef přihlásil, až když mu bylo 26 let. V roce 1940 se stal kaplanem v městečku Zahrádka. V březnu 1948 byl na nátlak komunistů přeložen do Číhoště. Při setkávání
s farníky byl Toufar neformálním a ryzím knězem, v pohnuté poúnorové době působil jako kněz, který lidské společenství spojuje, nikoli rozděluje. Nestranil se lidí,
často navštěvoval různé farníky u nich doma a všude byl zván a vítán.
Poslední část jeho života se začala v prosinci 1949. Během jeho kázání se rozhýbal kříž na oltáři. On to neviděl, 19 věřících ale ano. Zvěst o Číhošťském zázraku
se začala šířit po republice. Pro StB se stala záminkou k očernění církve. Josef
Toufar byl zatčen 28. ledna a odvlečen do Valdic.
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Josef Toufar zemřel na následky krutého mučení 25. února 1950 v někdejším
Borůvkově sanatoriu v pražské Legerově ulici. Jeho příbuzným to StB oznámila
o čtyři roky později.
Ostatky umučeného faráře byly uloženy pod falešným jménem na hromadném
hřbitově v pražských Ďáblicích. Církev v roce 2013 zahájila proces jeho blahořečení. Nález těla a exhumace se zdařily v listopadu 2014, také díky svědectví
pana Adolfa Rázka. Řádný pohřeb měl P. Toufar až po 65 letech. V červenci
2015 byly jeho ostatky převezeny zpět do Číhoště a slavnostně uloženy do
hrobu.
Letošní 70. výročí od úmrtí nám připomněla Česká televize – filmem In nomine
patris (který se natáčel na Zhoři) a dokumenty Číhošťský svědek a Jako bychom
zemřít měli. Reportáže jsme mohli sledovat také ve zpravodajství ČT 24 i v Českém rozhlase a v křesťanských médiích. Miloš Doležal, který se životem i příběhem P. Toufara dlouhodobě zabývá, vydal knihy Když není motorka, lépe chodit
pěšky (místa spojená s P. Toufarem) a Velký pátek P. Josefa Toufara (křížová
cesta).
Existuje spontánní úcta k Josefu Toufarovi, Číhošť je významné poutní místo. To
svědectví krve, to znamená, že člověk je ochoten položit svůj vlastní život za svoje
přesvědčení, za svoji víru, to je něco, co má neoddiskutovatelnou hodnotu samo o
sobě.
Je to především právě tu jeho schopnost spojovat. O něm je známé, že nehleděl na
nějaké ideologické rozdíly, že dokázal pomáhat i lidem, kteří třeba vůbec do kostela
nechodili nebo patřili k jiným konfesím. Pak takový jeho bezprostřední zájem o konkrétní lidské osudy.
A tyhle ty věci včetně toho závěrečného svědectví té jeho pevnosti jsou faktory,
které působí, že opravdu je spontánně napříč konfesemi, napříč církvemi, a dokonce i pro lidi bez konfesí vnímám jako určitý vzor morální a osobní integrity.
Více o něm: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/josef-toufar-1902-1950-heslovity-zivotopis
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STOJÍME
PŘED
REFORMOU
Generální vikář Mons.
JAN BALÍK dostal úkol
otevřít dialog s kněžími
i laiky a hledat nový
způsob života i financování církve.
Proč otevíráte dialog
o financování církve?
Ukazuje se, že z majetku a finanční náhrady získané z majetkového narovnání se nejspíš nepodaří vygenerovat takový zisk, aby z něj mohla místní církev žít. Musíme uvažovat, jak získat finance, abychom dokázali plnit naše
hlavní poslání – hlásání evangelia. K tomu je třeba slyšet hlas kněží i laiků.
Pan kardinál si přeje rozvinout širší dialog. Můžeme se inspirovat v královéhradecké diecézi, kde už přes rok probíhá.
Co to konkrétně znamená?
Bude třeba vytipovat, které budovy a objekty si ponecháme ve vlastnictví,
které farnosti budeme i nadále obsazovat a kde vznikne misijní území. Církev
je držitelkou bohatství v budovách, které ale ke své činnosti z velké části nepotřebuje. V pražské arcidiecézi připadá jeden kostel na 39 nedělních návštěvníků bohoslužeb. Jejich údržba spotřebovává finance, které chybí na
evangelizaci, tedy na hlavní důvod existence církve.
Kde vzít peníze, kdybychom například chtěli pravidelně pro děti natáčet křesťanské pořady na YouTube? Místo toho vybereme peníze na střechu nebo
seženeme grant na opravu kostela, kam ovšem nikdo během roku nepřijde.
4
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Musíme mít odvahu moudře se zbavovat majetku, který je neproduktivní a
nemá přímou souvislost s evangelizací. Nejsme však barbaři a víme, že
pečujeme o mnoho historických, kulturních i národních památek mimořádné
hodnoty. Budeme hledat způsob jejich údržby a záchrany.
Musíme také najít formu udržení základní církevní správy na venkově,
abychom se nestali další z institucí, která jej opouští. O těchto a dalších
církev přesahujících záležitostech musíme jednat s představiteli samospráv,
státu a kulturních institucí.
Takže vrácený majetek i prostředky z narovnání nebudou stačit?
Ekonomové, s nimiž jsem mluvil, jsou spíše skeptičtí a říkají, že bez spolupodílnictví věřících se nedá předpokládat, že by se podařilo život pražské arcidiecéze ufinancovat. Například v rakovnickém vikariátu, kde působí čtyři kněží,
máme 56 kostelů. Dvacet z nich se během roku vůbec neotevře. Možná by se
o ně lépe starala obec nebo spolek, zatímco církev by mohla hledat způsoby,
jak zde lidem přiblížit Pána Boha.
Nedávno jsem navštívil kněze na Kolínsku. Ve správě má 24 budov. Není
potom více správcem majetku než duchovním? Zbývá mu dostatek sil na
kněžskou službu? Má sice na pomoc stavebního technika, ale ta je jen
dílčí. Stojíme zkrátka před reformou racionalizující současnou církevní
správu, která vznikla koncem 18. století za zcela jiné situace. Změna je
nutná, a čím dřív ji rozvážně a řízeně provedeme, tím lépe.
Bude tedy věřící lid více přispívat na chod církve?
Podílí se na něm už dnes a vůbec ne málo v kostelních sbírkách i dalšími
dary. Pomáhají nám i lidé, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb.
V našich poměrech by i nadále mělo jít o dobrovolnost. Pokud budou lidé
chtít, aby jejich farnost prosperovala, jejich účast na nákladech se bude
muset zvýšit. Farníci se pak budou podílet i na rozhodování, do čeho bude
investováno. Varianty řešení budeme hledat v dialogu.
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Promění se i duchovní správa?
Své zkušenosti by k tomu měli říci kněží. Před několika lety jsem stál spolu
s dalšími u nápadu rozlišit v diecézi farnosti komplexní, to znamená
soběstačné, dále nekomplexní, které chceme zachovat a podporovat,
a nakonec misijní střediska.
Chystá se změna strategie, jak vydělat na život církve?
V pražské arcidiecézi byly stanoveny tři pilíře financování: lesy, nemovitosti a
pohostinství. Pan kardinál poznamenal, že s kůrovcem, který napadl lesy,
jsme dostali starozákonní ťafku. Spoléhali jsme více na lesy než na Pána
Boha. Co se týče nemovitostí a pozemků, je nutné hledat způsoby zefektivnění jejich správy. Restauratérství se pak ukazuje jako slepá ulička. Investiční
možností se v Praze jeví nájemní bydlení. K dalším inspiracím jsme otevřeni.
Domnívám se, že bychom měli dospět ke kooperačnímu modelu financování,
kdy část nákladů ponese diecéze, část farnost, část samospráva a stát.
Ten už nyní podporuje církev v oblasti charity, školství, zdravotnictví i památek. Jen spojenými silami budeme schopni rozvíjet duchovní činnost, v níž nemáme zastoupení, a vykonávat další společensky potřebné služby a aktivity.
JIŘÍ MACHÁNĚ; Převzato z Katolického týdeníku 2020/7; obr.: seelsorge-traun.it

Katolická církev není boháč, ale má jeho mentalitu (1.)
Na podobné téma jako pan generální vikář se vyjádřil inženýr Roman Češka,
bývalý hlavní ekonom arcibiskupství pražského. Rozsáhlý článek vyšel v Lidových
novinách a budeme ho uvádět na pokračování.
LIDOVÉ NOVINY: Po skončení angažmá v čele Fondu národního majetku a
éře privatizací jste založil úspěšnou poradenskou firmu. Z podnikání jste se
však postupně stáhl a uvolnil si ruce pro záležitosti katolické církve a víry.
Proč? ČEŠKA: Po 15 letech v poradenství jsem se pral s motivací. Atraktivnější mi
najednou začalo připadat pomáhat lidem s jejich vírou. Spíš je zachraňovat pro život věčný, než jim zachraňovat peníze v kapse. Byl jsem aktivní ve farnosti. Pomáhal jsem pořádat křesťanské kurzy Alfa, které jsou určitým úvodem do křesťanství.
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Později jsem začal studovat teologii, abych byl schopný o víře nejen svědčit, ale
také ji vysvětlovat a argumentovat. Víra má mnoho intelektuálně zajímavých
aspektů, které jsem sám potřeboval pochopit a vysvětlit. Studoval jsem dálkově a
zároveň podnikal. Potom jsem potřeboval ještě větší odstup od práce, abych si
řadu věcí ujasnil. Odešel jsem na pouť do Santiaga de Compostela a několik
měsíců pěšky putoval po Evropě. Později jsem odcestoval do Antarktidy.
LIDOVÉ NOVINY: Pomohlo vám to? ČEŠKA: Určitě. Poznal jsem kus světa i život
z jiné stránky. A především jsem si ujasnil, kým jsem v Božích očích, a čemu bych
se měl věnovat.
LIDOVÉ NOVINY: Tím novým posláním byla práce ekonoma pražského arcibiskupství? ČEŠKA: Chvílemi jsem si to myslel. Dnes už vím, že funkce ekonoma
mi asi souzena nebyla, protože kdyby jo, pak bych tam vydržel déle než 16 měsíců.
Ale byla to natolik cenná zkušenost, která mi poskytla jedinečné poznání katolické
církve coby instituce a prostředí, že si myslím, že i v té krátké misi určitý Boží
záměr byl. Znal jsem katolickou církev z úrovně farnosti. Určitou zkušenost jsem
udělal prací pro Českou biskupskou konferenci. A teď jsem získal detailní vhled do
ekonomiky arcibiskupství. Málokdo toho dnes ví o naší katolické církvi a jejích
ekonomických problémech víc než já.
LIDOVÉ NOVINY: Proč jste odešel? ČEŠKA: Bylo to složité a důvodů řada a
nechci je propírat veřejně. Nejjednodušší je asi říct, že se nepotkaly můj pohled a
pohled mých nadřízených a některých kolegů.
LIDOVÉ NOVINY: V dosud poslední tiskové zprávě České biskupské konference se uvádí, že nejvíce peněz jde na obnovu památek. Je to k chlubení?
ČEŠKA: To je těžká otázka. Je úctyhodné, že katolická církev nechce dát ruce pryč
od kulturního bohatství této země, že cítí velkou spoluzodpovědnost za zachování
památkového fondu. Na druhou stranu je to naprosto špatně, protože katolická
církev nebyla založena na ochranu památek.
Ježíš byl tesař, ale nezanechal po sobě žádnou sochu ani žádný dům. Byl učitel,
ale nezakládal školy. Byl autorita, ale nebudoval města a říše. Uzdravoval, ale
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nezakládal nemocnice. Nezanechal nic hmotného. Veškerý čas věnoval svým
učedníkům, veškerou svou energii dal do hlásání evangelia.
LIDOVÉ NOVINY: A současná katolická církev? Zaměstnanci biskupství, ale i
faráři tráví obrovskou porci času přípravou a prováděním stavebních projektů.
Shánějí peníze. Vyjednávají dotace a kontrolují všechny možné nesmyslné
náležitosti jejich čerpání. Prostě fungují často na plný úvazek jako správci majetku
a pracovníci památkové ochrany. Není možné, aby to neovlivnilo způsob, jímž se
věnují duchovní práci.
Dnešní katolická církev se od prvotního poslání velmi vzdálila. Třeba péče o
památky jí bere životadárnou energii a svádí ji mimo poslání, jež jí dal do vínku
Kristus.

(pokračování příště)

POSTNÍ ALMUŽNA 2020
Pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní
tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního
období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci
postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím
místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Konkrétní doporučení na využití
almužny lze napsat zespod postničky.
Zároveň dostáváme příležitost přemýšlet o tom, zda víme o někom, kdo potřebuje
pomoc. Ne každý si o ni totiž dokáže říci. Těší nás, že v naší farnosti kromě Charity
pomáhají lidem v nouzi i mnozí jednotlivci a společenství. Byli bychom moc rádi,
pokud by se podařilo otevřít diskusi o konkrétních lidech, na které bychom měli více
myslet, komu podat pomocnou ruku. Chceme vytvořit důvěrný prostor k sdílení
takovýchto informací. Pokud o někom potřebném víte, napište jeho jméno zespod
postničky, nebo kontaktujte některého z pracovníků Charity. Věříme, že společně
dokážeme více.

Charita Vlašim
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA: ŽELIV

Z historie kláštera:
Nejdříve si na soutoku Želivky a Trnávky vybudovala v roce 1139 komunita
benediktinských řeholníků románské sídlo. Klášter byl založen Soběslavem I.
Premonstráti, kteří přišli do Želiva o deset let později, nazvali klášter latinsky:
Siloe. Popud k tomu dal olomoucký biskup Jindřich Zdík. Premonstráti přišli
z porýnského kláštera Steinfeld. Klášter dobře prosperoval, takže mohl zakládat další pobočky v Milevsku a v rakouském Gerasu a Perneggu, a také
ženské kláštery v Louňovicích pod Blaníkem a Dolních Kounicích.
Roku 1375 klášter vyhořel, po obnově byl dvakrát vypálen husity. Mezi radikálními husitskými kazateli vynikl bývalý zdejší mnich Jan, zvaný Želivský.
Trčkové, jedni z majitelů, přestavěli západní část kláštera na tzv. Trčkův hrad.
Klášterní obec obnovil strahovský opat Jan Lohel roku 1590 patrně v Jihlavě,
až roku 1622 Želiv koupil od Marie Trčkové z Lípy. Od roku 1643 byl klášter
opět samostatný, v letech 1645–6 byl poškozen Švédy a od roku 1680 začala
velká rekonstrukce. Roku 1712 opět vyhořel. Poslední zásadnější úpravy
pocházejí ze začátku 18. století (1713–1720), kde je provedl Jan Blažej
Santini ve stylu barokní gotiky. Další požár jej stihl roku 1907, poté byl klášter
opět opraven.
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Kostel Narození Panny Marie:
Ke klášteru přiléhá i gotický barokně upravený kostel Narození Panny Marie,
který je pro svou výšku dominantou okolí. Opatský a farní chrám je kostelem
poutním, kde je uctívána verze mariánské reliéfní plastiky ze Svatého
Kopečku u Olomouce z roku 1739. Do nedávné doby existovalo mínění, že z
původního kláštera nejsou zachovány žádné památky. Až roku 1991 byly
nalezeny základy apsidy původní románské basiliky.
Novodobá historie:
V letech 1950 - 1956 sloužil klášter jako tzv. internační sběrný tábor (oficiálně
koncentrační klášter), kde komunistický režim po tzv. Akci K zadržoval
celkem 464 kněží a řeholníků. Byli tam protizákonně internováni významní
členové československých katolických řádů. Byli mezi nimi např. pozdější
kardinál František Tomášek, královéhradecký biskup Karel Otčenášek nebo
spirituál semináře Antonín Šuránek (kandidát na blahoslavení).
Poté, po roce 1954, zde dlouhou dobu fungovalo specializované pracoviště
psychiatrické léčebny Havl. Brod pro léčbu závislostí. Budovy silně zchátraly.
Roku 1990 byl klášter obnoven a v následujících letech důkladně opraven.
Roku 2010 byl zapsán na seznam národních kulturních památek. V současnosti se v areálu nachází i hotel, restaurace a klášterní pivovar.
V roce 2011 zde byl obětem komunistického režimu odhalen památník.
Vězněné duchovní připomíná jedna stěna v ambitech kláštera, na které jsou
ručně napsaná jména všech kněží a řeholníků, kteří zde nuceně pobývali. Na začátku srpna 2019 se zde konala Smírná pouť (v roce 880. výročí
založení kláštera a 870.výročí příchodu premonstrátů do Želiva), při níž byl
odhalen památník – bronzová socha Ježíše Krista na kříži.
Autorem památníku je slovenský architekt Svetozár Ilavský. Jeho obětní stůl
byl v roce 2018 instalován v želivském klášterním kostele Narození Panny
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Marie. Součástí místní expozice je i tzv. Okurková monstrance, kterou věznění kněží potají vyrobili ze skleněného dna lahve a z plechovek od okurek.
Současnost komunity a farnosti:
Opatem kláštera je PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek, O.Praem. (zvolen
roku 2013). Převorem kláštera je P. ThLic. Róbert Tadeáš Spišák, OPraem.
Ke kanonii patří 33 řeholníků, kteří žijí v klášteře samotném nebo na farách
nacházejících se nejčastěji v královéhradecké diecézi: klášter a farnost Želiv;
farnost – arciděkanství Trutnov I; farnost – děkanství Humpolec; farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí; farnost Kaliště; farnost Sádek; farnost Lomnice
nad Popelkou; farnost Úsobí; farnost Jiřice
Diecéze českobudějovická – farnost Chvojnov; farnost Počátky; farnost
Lukavec; farnost Božejov; farnost Červená Řečice
Arcidiecéze pražská – farnost Keblov (P. Maximilián Roman Rylko)
Arcidiecéze litoměřická - Přepeře
Jiří Foller podle knihy Radko Bílka, stránek kláštera a wikipedie, foto: wikipedie.
Tímto končíme náš seriál, který trval po na stránkách časopisu po celé roky 2018 a 2019

Jarní Jakoubek
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Srdečně zveme všechny maminky, které jsou doma s malými dětmi
na čtvrteční setkání na faře v Čechticích. Program je vždy připravený pro věk
2–6 let. Samozřejmě jsou vítána i miminka.
Připravujeme na březen:
Čtvrtek 12.3. od 9:30 hod. : Člověk nebo zvířátko rozdíl poznáš zakrátko –
program ekocentra- lektorka K. Saboláková
Čtvrtek 26.3. od 9:30 hod.: Ptáčci – Čteme s nečtenáři – vede M. Říhová
Stále pokračuje: Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou – každé úterý od
9:30 hod.

Spolčo Kuba hlásí…
I když se letní prázdniny ještě neblíží a teplo je daleko, většina z nás již
plánuje, jak celé prázdniny zvládne. Přemýšlíme, kdy pojedeme
na dovolenou, k babičkám, na tábory… A tak jsme tu pro vás :-)
Každý rok, samozřejmě také letos, pořádáme příměstský tábor na farní
zahradě v Čechticích pro děti ve věku 6 – 10 let. Termín: 27. – 31. 7.
Změna nastává pouze ve formě přihlašování na tento tábor. Na webu
www.farnostcechtice.cz naleznete odkaz na přihlášku a vyplníte pouze
elektronicky. Takže je to snazší pro vás i pro nás. Pokud byste měli jakýkoli
dotaz, volejte 777 697 992.
Přeji krásné předjarní dny a požehnanou postní dobu.
Termíny společenství dětí a mládeže na březen:
6. března – 17 hodin mladší děti, 19 hodin starší děti
20. března – 17 hodin mladší děti, 19 hodin starší děti
Veronika Šindelářová

12

Časopis Svatý Jakub

03 / 2020

Dětská scholka Čechtice
Na první únorovou mši připadl svátek Uvedení Páně do chrámu. To byla pro
scholku docela výzva a navíc právě na tuto mši přijel Mons. Zdenek
Wasserbauer. Trénovat jsme začali hned na začátku ledna. Naučili jsme se tři
nové písně a dvě starší oprášili.
Děti ze scholky byly na zkouškách velmi tvárné a kreativní a nebály se vyjet
ze zajetých kolejí. Drze jsme obsadili v křivsoudovském kostele i první lavici,
kam poprvé usedl Vojta s baskytarou a vedle něj Marunka se svoji novou
elektrickou kytarou. Velmi oceňuji i odvahu našich malých flétnistek (Klárka,
Verunka a Eliška). Krásně doprovodily ještě menší zpěváčky závěrečné písně
Moje malé světélko.
Děkuji všem ze scholky za to, jak jsme se mohli celý měsíc připravovat a pak
společně tak nádherně prožít svátek Uvedení Páně do chrámu.
Lucie Kletečková

NÁSTĚNKA FARNOSTI
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APOŠTOLÁT MODLITBY – březen 2020
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti
evangeliu a rostla v jednotě.
Národní úmysl: Za farní společenství – ať jsou na
přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající,
katechumeny, trpící a nemocné.

Sbírky za měsíc leden 2020
Datum
Čechtice Křivsoudov
5.1.
1 117
4 100
12.1.
1 550
1 820
19.1.
865
1 710
26.1.
1 780
1 490
15.12.
Celkem
5 312
9 120

Borovnice
Zhoř
1 350
1 480
970
2 340
6 140

0

Celkem
6 567
3 370
4 055
4 240
2 340
20 572

Sbírky na rok 2020: 22. března Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Zadávání intencí na duben – červen: od 8. března
Vikariátní konference: Zruč n. S., úterý 17. března, 9:00, celebrant P. Říha,
kazatel P. Kněz
PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace, svátost smíření, 17.00 mše svatá
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
Letní čas: noc na neděli 29. března – posun o 1 hod. dopředu
KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ – 29. března, 15:00 (5. neděle postní)
ZPOVĚDNÍ DEN ČECHTICE – čtvrtek 2. dubna, 15 – 20 hod. na faře
ZPOVĚDNÍ DEN VLAŠIM – pondělí 6. dubna, 14 – 18 hod. v kostele
14
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DĚTSKÝ A MINISTRANTSKÝ DEN PALČICE – v sobotu 4. 4.
SVATÁ HORA – sobota 2. května – tradiční již 19. arcidiecézní pouť za
duchovní povolání, celebruje kardinál Dominik Duka
PROGRAM CHARITY VLAŠIM
Úterý 3., 10., 17., 24. a 31. 3.; 14:00 – Klub trénování paměti
Čtvrtek 5. 3.; 10:00 – Klub seniorů: Setkání s klienty z CSS Petrklíč Ledeč n.S.
Čtvrtek 12. 3.; 14:00 SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH a nejen jich +
přednáška: Jak dítě vnímá nemoc blízkého, přednáší PhDr. Irena Lesová
Pondělí 9. 3., čtvrtek 26. 3.; vždy v 14:00 – Klub seniorů - korálkování
Středa 18. 3. ; 13:30 – U3V – Optické akustické a elektrické jevy v atmosféře
Čtvrtek 19. 3.; 14:00 – Klub seniorů: Pohodová výtvarka
Čtvrtek 5. 3. a 19. 3; 17:30 – Přednáška PhDr. Marka Příhody; téma: Ukrajina
Středa 25. 3. Workshop pro pečující: Syndrom vyhoření, přednáší ThD. Kateřina
Lachmanová – v 17 hodin
Čtvrtek 26. 3.; 19:00 – Folkový klub: Marka Míková
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
Poutní zájezd KUTNOHORSKO TROCHU JINAK – úterý 31. března
Prohlídka katedrál svaté Barbory a Panny Marie v Sedlci, mše svatá v kostele
sv. Jakuba, oběd, návštěva poutního místa Sudějov (léčivá voda); poslední
místa 734165062 (Veletová), 739580363 (Kůželová) 732328288 (Foller)
POUTNÍ ZÁJEZD NA TURZOVKU A HOSTÝN 21. a 22. července (úterý a
středa) – probíhá přihlašování – poslední místa, podrobnosti včas sdělíme
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NOC KOSTELŮ 2020 – Moto je „Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“
Proběhne v pátek 05.06.20. Přihlášen je kostel sv. Petra a Pavla v Borovnici.
více: www.nockostelu.cz
ŽELIV – VEČER CHVAL A PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
13. 2., 19. 3., 16. 4. vždy v 19 hodin; Želiv, klášterní kaple. Po skončení Vás
srdečně 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

CITÁT NA ZÁVĚR:.
Naše bohatství není to, co vyděláme, ale to, co jsme schopni ušetřit.
Naším pokrmem není to, co sníme, ale co jsme schopni strávit. A naší
vírou není to, co vyznáváme pro svoje potěšení, ale co jsme schopni
naplnit ve svém životě.

(benediktinské heslo)
16

Časopis Svatý Jakub

03 / 2020

PŘÍLOHA: FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ, POZVÁNKY
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Svatá Hora
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 koncertem. 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 Bohoslužba za děti do dlaně. Více informací na nedoklubko.cz.
Duchovní programy a kurzy v exercičním domě v roce 2020
Začátek

Konec

Název kursu

Exercitátor

2. 3.

6. 3.

Exercicie „Odpovídám na Boží

P. Jan Kuník,

17.30

8.30

dar?“ (Ovoce Ducha svatého)

CSsR

12. 3.

15. 3.

Exercicie "Žijeme pro vzkří-

P. Josef Čunek,

17.30

13.00

šení"

SJ

19. 3.

22. 3.

Exercicie pro zdravotníky a ty,

13.00

26. 3.

29. 3.

lest a nemohoucnost druhých“
Postní exercicie

17.30

13.00

31

2080,-- Kč

1650,-- Kč

Mons. Aleš

kteří pečují o druhé „Unést bo17.30

Cena

1650,-- Kč
Opatrný

P. Ondřej Salvet

1650,-- Kč
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