
 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 
Celkem 11 dětí přistupuje poprvé ke svatému přijímání. Slavnost se koná 30. 

dubna při mši svaté v Křivsoudově.  

O. Tomáš připravuje tyto děti, které letos poprvé přistoupí k sv. přijímání: 

Novák František, Svatoňová Terezie, Šindelářová Anežka, Veselý Michal, 

Děkanovská Kristýna, Fiala Erik, Ouřada Michal, Říhová Tereza, Svobodová 

Martina, Veletová Magdaléna, Zíka David 

Pamatujme na ně ve svých modlitbách. 

Ke slavnosti se samozřejmě vrátíme v příštím čísle Svatého Jakuba. 

 

05/ 2017 

Ročník XIV. KVĚTEN 2017, číslo 05. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost 
Čechtice. Články vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na 

tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází zpravidla poslední neděli 
předchozího měsíce. 

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

www.farnostcechtice.cz 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Květnový Jakoubek 

 Duben nás nepříjemně překvapil nevlídným počasím, proto Veronika a 

Lucka připravily pro děti Jarní dobrodružství v kuchyni. Inspirovaly se 

Kuchyňskými pohádkami od Hany Pinknerové. Naše milá robátka nahlédla do 

jedné kuchyně, kde ožívá kuchyňské nádobí, a to hlavně vařečky. Prožily 

společně s krásnou ale trošku pyšnou vařečkou její příběh. Nechyběla ani 

výtvarná činnost: jak jinak než ozdobení malé dřevěné vařečky. 

 

Program na květen: 

Pátek 5.5. od 9:30 - Pohádka O šípkové Růžence – vede Kateřina Veletová 

Pátek 19.5. od 9:30 - Jak pejsek s kočičkou pekli dort – vede Ludmila 
Kasperová 

Pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou v úterý od 9:30hod obě 
skupiny společně až do konce školního roku. 

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 

Celkem tři (s Jeníkem a Kubou) jsme se v sobotu 20. dubna zúčastnili této rok od 

roku mohutnější akce. Zahájili jsme mší svatou v katedrále, pak bylo připraveno ob-

čerstvení na Klárově a kulturní program, kde vystoupila mj. herečka Andrea Keres-

tešová. Samotný průvod vedla bubenická kapela Groove Army. Došli jsme spolu ně-

kolika tisíci lidí až k soše sv. Václava, kde byl celý program zakončen. Více na 

www.hnutiprozivot.cz                 Jiří Foller            

http://www.hnutiprozivot.cz/
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SPOLČO KUBA MÁ TALENT 

Děti, které pravidelně chodí na spolčo Kuba, jsou osobnosti mnoha tváří. Aby-

chom zjistili, jaký poklad na naše páteční setkání chodí, uspořádali jsme sou-

těž: Spolčo Kuba má talent. Mezi soutěžícími byli hlavně zpěvačky a zpěváci, 

ale také přednášející básničky a skupiny, které tvořily zábavné scénky. Porota 

byla přísná, ale spravedlivá. A tak se stalo, že vítězem se stal úplně každý 

účastník soutěže. Užili jsme si napětí, trému, ale také hodně zábavy. Díky to-

muto programu si mohly děti mimo jiné uvědomit, že dostaly od Boha do vínku 

hřivny, které je třeba násobit a rozmnožovat, a ne si je schovávat jen pro sebe. 

Děkujeme všem dětem za účast a odvahu.  

A čím žilo naše spolčo v dubnu? Hodně dětí, které spolčo navštěvují, se při-

pravovalo na první svaté přijímání. Prožívaly tuto událost společně se svými 

kamarády ze spolča. Ti mladší se zajímali, jak se připravují a ti starší jim dodá-

vali odvahu a svoje zkušenosti, postřehy a zážitky. Přejeme všichni ze spolča 

těmto dětem, aby Ježíš v jejich srdcích bydlel jako v tom nejhezčím pokojíčku. 

Jsme s nimi v modlitbách.  

Příští setkání: 

5. a 19. května – v 17:00 mladší děti, v 19:00 starší děti 
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Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

SVATÁ HORA 

Program pouti začíná v 9.00 hodin mší svatou, následuje v 10.15 – svátostné 

požehnání, 10.30 hodin – modlitba růžence, 11.00 – slavnostní mše svatá (kar-

dinál Dominik Duka OP), 13.30 – májová pobožnost, požehnání a zakončení 

(vede Mons. Václav Malý a P. Jan Sokulski CSsR), 14.00 –beseda o kardinálu 

Beranovi; 15.15 – modlitba chval. 

Naše farnost vypraví již tradičně autobus, který bude i pro farníky z Keblova. 

Rozpis a odjezd autobusu z jednotlivých stanovišť bude upřesněn (cca od 7:00 

výše). Cena 200 Kč. Platba až na místě. Přihlašování v kostelech. 

 

SBÍRKY ZA MĚSÍC BŘEZEN 

datum Čechtice Křivsoudov 
Borov-
nice Celkem 

5.3.2017 961 1 840 920 3 721 

12.3,2017 1 320 1 570   2 890 

19,3,2017 1 350 1 700 1 200 4 250 

26,3,2017 1 235 1 760   2 995 

celkem 4 866 6 870 2 120 13 856 

 

KVĚTEN – SBÍRKY – Při bohoslužbách v neděli 14. května 2016 pro-

běhne Svatojánská sbírka na arcidiecézi. 

 

POSTNÍ KASIČKY 

Bez udání účelu – 380 + 25 + 60 + 162 = 627 

Pro Charitu 165 Kč 

Pro matky s dětmi v tísni 233 + 414 + 90 = 737  

Pro těžce nemocné 40 + 86 = 126  

CELKEM        1655,- Kč   Všem dárcům PÁN BŮH ZAPLAŤ! 
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PUTOVÁNÍ NA VEDLEJŠÍ KOLEJI 

BOLINA; f. Zdislavice; obec Vlašim; 368 obyv. vč. Bolinky, 475 m n.m.                              

Ves je zmiňována koncem 13. st. Roku 1499 koupilo vesnici město Vlašim. Poz-

ději se nazývala Zvolín, jinak Bouna řečená, popř. Bola (Bolova ves). Tzv. Stará 

Bolina byla uváděna jako součást klášterství sázavského. 

Jsou také uvedeny zaniklé vsi Čáslavice a Čáslavičky, což je dnešní dvůr Skal-

kov. Na dvoře Skalkov vykonávali naši předkové robotní povinnosti. 

V obci se nacházejí terénní náznaky původní tvrze. Ta vznikla asi ve 14. století. 

Z tvrze se dochovalo kruhové tvrziště o poloměru 20 metrů, v jehož středu stojí 

kaplička. Ploché jádro tvrze obklopuje okružní příkop hluboký 1,5 metru a za ním 

je val vysoký až dva metry. Severozápadní část lokality je porušena odlomem 

svahu. Roku 1884 zde občané z Boliny započali stavět kapli dle nákresu archi-

tekta Jana Kocába z Jindřichova Hradce, která je shodná s kaplí v Římovicích. 

Nová kaple byla vysvěcena téhož roku a 30. 9. zde farní vikář P. Vincenc Ma-

cháček sloužil první mši. Kaple je zasvěcena sv. Václavu. Zvon ze zvoničky dole 

u rybníka byl přenesen až v roce 1918. 

BOLINKA, dříve též Malá Bolina, Kl. Bolina, seskupení domů kolem hlavní sil-

nice Vlašim – Pelhřimov, součást obce Bolina. V katastru leží kostel a hájovna 

na Loretě. 

 

RATAJE, f. Zdislavice, 178 obyv., 450 m n.m.                              

Rataj znamená staročesky „oráč“. Šlo tedy o ves oráčů a rolníků. Ves dostala 

přízvisko Ovesné. Zmiňovány jsou už roku 1401. Roku 1774 byl místní dvůr 

rozdělen mezi osadníky. Tehdy zde bylo 327 katolíků a 8 židů ve 43 domech. 

V červenci 1881 zde byla za velkého průvodu dána socha svatého Jana Nepo-

muckého. Dar zdislavického kostela pro ratajskou osadu, původně byla socha 

zapůjčena v Římovicích. Nová kaplička postavena na místě původní staré kap-

ličky v letech 1957–1959. Kaple má stejný tvar jako kaple na starém hřbitově. 
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Řezbář František Kupsa (1896–1975) se proslavil zejména modelem Velkého 

Blaníku s rytíři, který dodnes můžeme obdivovat ver vlašimském zámku. Mezi jeho 

další díla patřily lidové betlémy. Největší je ve Zdislavicích, další jsou potom v Do-

mašíne, ve Vracovicích a v Bernarticích. Některé figury představují i osoby, které 

znával (pastýři, mlynáři, selky, myslivci, babky s chrastím…) 

Pro zdislavický kostel sv. Petra a Pavla vyřezal sochu ukřižovaného Krista v životní 

velikosti. Ta byla využita v Schormově filmu „Den sedmý, osmá noc“. V roce 1968, 

při 100letém výročí od pokládání základního kamene Národního divadla, byla ve-

zena schrána s prstí z Blaníku, a ta byla umístěna právě v Kupsově Blaníku. Dílo 

se těšilo velké pozornosti Pražanů. (V Praze Kupsa vystavoval i za války).  

Když se ratajští občané pustili do stavby nové kaple na místě staré již dosluhující 

kapličky, pan Kupsa vyrobil menší modle Blaníku a později i lidovým betlémem 

s padesáti figurami lidí a zvířat. Pan farář Koriszta, kanovník staroboleslavský, se 

velmi zasloužil o vybavení kaple – památkově chráněný oltář, barevný obraz sv. 

Václava na skle, lavice apod.). Mezi pochvalnými zápisy v pamětní knize je i jméno 

pana kardinála Tomáška. 

Obec zavedla samostatnou elektrickou přípojku do kaple, natřela střechu, vyměnila 

okapy, umístila nový lustr, bodové reflektory. Kaple je také hlavním symbolem na 

znaku obce. 
 

ŘÍMOVICE, f. Zdislavice, 210 obyv., 450 m n.m.  

Kaple Povýšení Svatého Kříže z roku 1872, kde se vždy třetí neděli v září v době 

poutě koná mše svatá. Byla postavena díky daru místního rodáka, místodržitel-

ského rady Antonína Přibyla (1808-1890), politika, státního úředníka, poslance říš-

ského sněmu. V roce 1883 nechal Přibyl zhotovit i hodinový stroj. Kaple byla posta-

vena podle projektu jindřichohradeckého stavitele Jana Kocába. Je v průčelí zdo-

bena sochou žehnajícího Krista a hodinami. V kapli je věnování Přibylovým rodi-

čům.  

Kaplička sv. Jana Nepomuckého pochází z 18. století. Roku 1881 byla opravena 

péčí Antonína Přibyla. Požehnání nové sochy sv. Jana Nepomuckého proběhlo 

22.5.1881 za účasti 3 tisíc lidí z celého okolí. Stará socha byla uložena ve zdisla-

vickém kostele a potom darována ratajské osadě. Roku 1922 byla tato kaplička 

kvůli stavbě silnice přemístěna na opačnou stranu návsi. 
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LORETA     f: Vlašim; obec Vlašim; 505 m n.m.  

Loretánská svatyně je podle staré tradice, která je dnes potvrzena rozsáhlými 

historickými a archeologickými nálezy, Mariiným domkem z Nazareta. Když roku 

1291 křižáci definitivně opustili Palestinu, byl podle tradice Mariin zděný domek 

přenesen anděly nejprve do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii. Tam 

později přicházeli mnozí zbožní poutníci, mezi nimi i šlechtici, kteří po návratu 

do vlasti začali stavět napodobeniny tohoto obydlí. Loretánské kaple se zejména 

v barokní době staly oblíbenými poutními místy mariánského kultu. Je mnoho 

míst v Česku, kde se uctívá Loretánská Panna Maria: Rumburk, České Budějo-

vice (Římov), Olomouc, Mikulov, Boskovice, Brno, Česká Lípa, Chrudim, Děčín, 

Fulnek, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pyšely, Slaný, Teplice, Vlašim, Žatec, 

Židenice. 

Kostel Narození Panny Marie – Loreta na Spáleném vrchu u Vlašimi vznikl v le-

tech 1703-1706 na podnět hraběte Františka Antonína z Weisenwolfu. Projek-

tantem byl Jan Jiří Erhardt. Oltářní stěna pochází z doby výstavby kaple. Ke 

kapli obdélného půdorysu byla přistavěna zvonice s bání, na jejímž vrcholu 

byla umístěna korouhvička s obrazem Panny Marie.  

Duchovní správci bydleli nejprve ve vlašimském zámku, potom přímo na Lo-

retě. Při kapli bylo zřízeno místo pro zvláštního kněze, který tu měl každý den 

slavit mši sv. Na vlašimském zámku mu byl dán k dispozici byt a koně ze dvora 

mu byli k dispozici k cestě do kaple, kdykoli to potřeboval.  Kaple nepatří církvi, 

ale byla v majetku rodu Auerspergů a až do současnosti patří městu Vlašimi. 

Na počátku 20. století byla vlašimská loreta přifařena ke kondracké faře. Mše 

svaté se tam konají pouze o pouti vždy v neděli po svátku Narození Panny Ma-

rie (8. září) a při dalších příležitostech. 

Půdorys stavby je obdélníkový. Věž je cibulovitého tvaru. Stěny kaple jsou roz-

děleny pilastry (ozdobnými sloupy) s jónskými hlavicemi, které nesou římsu a 

atiku. Celá stavba je proti okolnímu terénu vyvýšena, což jí dodává na maje-

státnosti. Také interiér je velmi zajímavý, jednak pro svoji prostotu, ale také pro 

unikátní akustické jevy, které lze zde pozorovat. 

Pozoruhodná církevní památka je v současné době restaurována, takže v nej-

bližších letech se znovu zaskví v plné kráse. V minulých letech byla z obou 

stran opravena schodiště. Ta jsou půlkruhová, dvojramenná. 
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Kolem kostela na terase je také pochováno několik mecenášů kaple, úředníků 

vlašimského panství, hajných a lesníků. Připomenut je i Josef Vlasák z hájovny 

na Loretě, zastřelený roku 1942.  

Sousední budova pochází z let 1715–1722, kdy byla nejprve malým domkem 

pro kněze, postupně zde byla panská hospoda, škola a myslivna. 

Loreta je vedle proslulého Hrádku druhým nejznámějším poutním místem na 

Vlašimsku. Do krásném prostoru pod letitými stromy o pouti se každý rok po 

dlouhá desetiletí sjíždějí desítky trhovců a různých pouťových atrakcí. Typic-

kým symbolem a suvenýrem býval hrníček právě s obrázkem kostela Narození 

Panny Marie. 

Loreta je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.  

(materiály poskytl pan Bedřich Švejda, kronikář obce Římovice, s použitím článku Františka Pro-
cházky v časopise Pod Blaníkem a webových stránek jednotlivých obcí) 
 

2007–2017 – 10 let putování – NAVŠTÍVENÉ VESNICE    

Alberovice, Bernartice, Blažnov, Bolina, Bolinka, Borovnice – 3 x, Borovsko, 

Čáslavsko, Částrovice, Čechtice – 3 x, Čeněnice, Černičí, Děkanovice – 3x, 

Dobříkovice,  Dolní Kralovice, Dunice, Holýšov, Horní Lhota, Chlum, Chmelná 

– 3x, Chýstovice, Javorník, Jedlina, Jelenov, Jeníkov – 2x, Jizbice, Kačerov – 

2x, Keblov, Kramolín, Křešín – 3 x, Křivsoudov, Kuňovice, Lhota Bubeneč, Lo-

ket – 2x, Malá Paseka, Mezilesí, Miřetice, Mnichovice – 3x, Nakvasovice, Něm-

čice, Onšov, Otročice, Palčice, Petrova Lhota, Pravonín, Rataje, Růžkovy Lho-

tice, Římovice, Řísnice, Skočidolovice, Skoranovice, Slavětín, Smilovy Hory, 

Snět, Starý Smrdov, Strojetice – 2x, Studený, Sudislavice, Petrovsko, Štědro-

vice, Těškovice, Tomice, Trhový Štěpánov 2x, Vítonice, Vracovice, Vyklantice, 

Zdislavice, Zhoř – 3x 

Další místa: Černý rybník, D1 u Dunic, Valcha, Svatá Anna u Petrovska, 

studánka „U kněžny“ – 2x, studánka Nejsvětější Trojice u Chmelné, Smírčí ká-

men u Kačerova, Peklo, Kramolín meteostanice, Loreta 2x, Javornická hůra, 

Jenišovice, Koušovice   
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE DIECÉZE 

Biskupství litoměřické 

Oblast od nás vzdálená, a tedy 

poměrně málo navštěvovaná. 

Proto si ji představíme. 

Sídelní biskup: od roku 2008 

Mons. Jan Baxant, 20. biskup 

v pořadí.  Z jeho života: narozen 

1948, pochází ze 6 dětí, má bra-

tra kněze a sestru řeholnici. V 80. 

letech působil v Bystřici u Benešova, v 90. letech byl rektorem pražského se-

mináře. Před jmenováním biskupem byl generálním vikářem diecéze českobu-

dějovické. 

Dlouholetým biskupem byl salezián Štěpán Trochta, vězeň nacismu i komu-

nismu (1905–1974, biskupem od roku 1947 až do své smrti). Po roce 1989 byli 

biskupy Josef Koukl a Pavel Posád.  

V diecézi žije 1,3 milionu obyvatel, z toho je asi 150 tisíc katolíků. 113 kněží se 

stará o více než 1100 kostelů a kaplí. Z velkých měst patří do území diecéze 

Ústí n. L., Liberec, Mladá Boleslav, Teplice a mnohá další. Oblast zahrnuje 

velkou část území bývalého Severočeského kraje a přesahuje i do krajů sou-

sedních. 

Hlavní patronkou diecéze je svatá Zdislava. Dalšími patrony diecéze jsou svatý 

Štěpán, svatý Viktorín a svatý Felix. V Lemberku a v Jablonném, kde je sv. 

Zdislava zvláště uctívána, jsme byli na farní pouti před více než 10 lety. 

V kryptě chrámu jsou uloženy její ostatky. Tamní bazilika svatého Vavřince a 

svaté Zdislavy patří také mezi význačné kostely diecéze. Bazilika je součástí 

kláštera dominikánů. Lemberk, kde je dnes zámek, leží asi dva kilometry od 

Jablonného. 

K hlavním chrámům diecéze patří vedle katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích i 

bazilika Panny Marie Bolestné v Bohosudově u Teplic, bazilika Panny Marie 

Pomocnice křesťanů ve Filipově (Šluknovský výběžek) nebo bazilika Všech 

svatých v České Lípě.  

Na území diecéze leží také kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích u Li-

berce v podhůří Jizerských hor. Tam je uctívána gotická madona Sličná Matka 
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(Mater Formosa). Tamní kostel je největší v celých severních Čechách. 

V místě bylo vybudováno Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Známé je i 

„Interdiecézní centrum života mládeže Příchovice“, kde také mnozí z našich 

mladších farníků trávili své jarní prázdniny. 

O Filipově se zmíním podrobněji: Bazilika je postavena v místě mariánského 

zázraku, jediného církví oficiálně potvrzeného, který se na území Čech ode-

hrál. Kostel stojí přímo na hranici s Německem, od kterého je oddělen zdí. Byl 

postaven v letech 1873-86 v místě Filipovského zázraku, který se stal v noci na 

13. ledna 1866. Uzdravila se při něm Magdalena Kadeová. Brzy se místo stalo 

nejnavštěvovanějším poutním místem v litoměřické diecézi. Bazilika patří také 

k významným sakrálním památkám Českosaského Švýcarska.  

Web: dltm.cz 

 

Fatimské Jubileum 2017 

                     V letošním roce si celý svět připomíná 100.výročí Zjevení Panny 

Marie ve Fátimě. Skupina pěti poutníků z Čech, Moravy a Slovenska, motivo-

vána tímto velkým výročím se chystá vykonat pěší pouť z Gibraltaru do Fá-

timy k Naší Paní Růžencové a pokračovat ke svatému Jakubovi do Santiaga 

de Compostela. Za českou zemi přijal nabídnutou účast náš farník Zdeněk 

Veselý.     

                   Pouť se uskuteční pod záštitou a s požehnáním Mons. Jana 

Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, dále s pod-

porou Mons. Pavla Dokládala, představeného Fatimského apoštolátu a Čes-

komoravského centra Fátima v Koclířově a dále ve spolupráci a s duchovním 

vedením poutníka Jana – Mons. Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské 

a správce mariánského poutního místa ve Křtinách. 

                   Logo pouti, mapa a rozpis 42 pěších etap bude k shlédnutí na ná-

stěnce u kostela svatého Jakuba v Čechticích. 

 

MĚSÍC KVĚTEN – APOŠTOLÁT MODLITBY  

 Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, 

spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo 

milosrdenství. 

 Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí 

na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia 
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Adopce na dálku   

Stav k 31.12.2016: 19733,- Kč 

Zhoř – 215,- Kč; Čechtice – 1625,- Kč; Křivsoudov – 2199,- Kč 

Borovnice – 516,- Kč 

Duben 2017 – vybráno 4555,- Kč 

Celkem k 28.04.2017: 19733 + 4555 = 24288,- Kč 

V únorovém časopise jsme uveřejnili děkovné dopisy od obou dětí. 

Platby za obě děti budou provedeny v červnu 2017. 

 

KVĚTEN, ČERVEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

V květnu prožíváme dobu Velikonoční.  

Sv. Josef, dělník – pondělí 1. května; Svátek sv. Filipa a Jakuba – středa 3. května; 

Sv. Jana Sarkander – 6. května; Panna Maria, prostřednice všech milostí – 8. 

května; Svátek sv. Matěje, apoštola – 14. května; Svátek sv. Jana Nepomuckého, 

hlavního patrona Čech –  úterý 16. května; Sv. Klement Maria Hofbauer – 20. 

května; Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 25. května; Sv. Zdislava – 30. 

května; Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 4. 6.; Slavnost Nejsvětější 

Trojice – neděle 11. 6.; Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 15. 6.  

POUTI – MNICHOVICE, kostel sv. Filipa a Jakuba – 7. 5. 2017, 11.00 

CHMELNÁ, kaple sv. Jana Nepomuckého – neděle 14. 5. 2017, 11.00 

CHMELNÁ, kaplička Nejsv. Trojice – neděle 4.6.  

JIZBICE, kaplička Nejsv. Trojice – 11.6. mše sv. 15:00 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI – v kostelech budou po mši svaté 

mimo mše svaté: kaple Jeníkov; kaple Chmelná; kaple Děkanovice; kostel 

Mnichovice 
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VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – úterý 16. 5. – farnost Keblov, mše sv. v Za-

hrádce, Konference v Bernarticích U Štecherů; celebrant P. Petr Havlík, ka-

zatel P. Jiří Ptáček 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM O aktivitách organizace bude psát příští číslo 
KATOLICKÉHO TÝDENÍKU.  Článek si můžete přečíst už teď zde: 

http://vlasim.charita.cz/       

Autorem článku Jan Oulík – Charita ČR, fotografie Lubomír Kotek; Psáno pro pří-
lohu Caritas, která vychází v Katolickém týdeníku 18/2017 dne 3. května 2017. 

Program CHARITY VLAŠIM – KVĚTEN 2017  

1. 5. 10 – 17 h – účast na Májových slavnostech 

11. 5. a 8. 6., vždy v 15.30 – přednášky PhDr. Ireny Lesové – Křesťanská etika, 
Krize 

18.5., 15.30 – přednáška Mgr. Jiřího Říhy -  Spisovatelé Podblanicka (2. díl) 

 

Pozvánka pro mariánské ctitele na Fatimský den 

v kostele ve Vlašimi ve středu 3.5.2017 od 17 hod. 

Program: 1. Růženec; 2. Informace o přípravě pouti ke 100. jubileu Fatimy z 

České republiky; 3. Mše svatá; 4. Májová pobožnost 

 

FESTIVAL ROUTA – poutní místo Hrádek u Vlašimi 

SOBOTA 17. 6. VE 13 HODIN 

Multižánrový festival pro děti a rodiče 

spolupořádají dobrovolníci, Montessori Vlašim z. s., Římskokatolická farnost Hrá-
dek a Ústav kultury a vzdělávání z. ú. 

Vystupují: BároTy, Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek, Markéta a Lazarové,           
Bezefšeho, TiDiTaDe, Sbor hudby, Jazzevec, Nazdárci 

Hudba/Divadla/Výstavy/Workshopy; AKTIV PARK pro děti 

Prezentace neziskových organizací a projektů 

 

http://vlasim.charita.cz/

