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Ročník XIV. PROSINEC 2017, číslo 12. Pro vnitřní potřebu vydává 
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články 

vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na 
tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 26.11.2017. 

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

 

LUCIE A HORA 

Setkání s herečkou Lucií Žáčkovou, které pro-

běhlo 14.11. ve Spolkovém domě, bylo úžasné. 

S velkou otevřeností a pokorou mluvila Lucie o 

svých velmi osobních trápeních, o nouzi, kterou 

zažívala v dětství i o hledání pomoci všude, kde 

to šlo např. v alkoholu či ezoterice. Ale hlavně o 

tom, jak pomalu poznávala Pána jako svého za-

chránce. A právě to mě nejvíce oslovili, jak silně 

si Lucie uvědomuje, že Boží blízkost potřebuje 

v každém okamžiku svého života. Na hoře Zvir v sobě našla sílu "křičet" na 

Boha, aby jí pomohl, aby také v jejím životě učinil zázrak, tak jako Ivetce. A 

stalo se. Lucie se mohla vydat na svou cestu víry, při které se nakonec sezná-

mila i se samotnou vizionářkou.  

Velice děkuji všem za zprostředkování tohoto svědectví o Boží lásce, určitě 

povzbudilo každého z přítomných.             Miluše Jílková, Lukavec 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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KAREL SATORIA – POVOLÁNÍM ČLOVĚK 

Mgr. Karel Martin Satoria OCSO (*1953, Kři-

žanov) je římskokatolický kněz, člen Řádu 

cisterciáků přísné observance (trapista).  

Narodil se jako nejmladší ze čtyř dětí ve vě-

řící rodině, která byla po roce 1948 postižena 

pronásledováním ze strany komunistického 

režimu. V roce 1968 se mu ale podařilo do-

stat na gymnázium a roku 1978 byl vysvěcen na kněze. 

Působil v Letovicích a ve Vrbici u Břeclavi. Byl mu odebrán státní souhlas k 

výkonu duchovenské činnosti. Účastnil se akcí brněnského disentu, za což 

byl režimem stíhán. 1990–92 byl generálním vikářem brněnské diecéze.  

Poté vstoupil do Řádu cisterciáků, přijal řeholní jméno Martin a následujících 

deset let strávil v klášteře Sept Fons ve střední Francii. Po návratu do Česka 

roku 2002 vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr. Působil také v Dobříši. Stal se 

kaplanem na Vyšší odborné škole publicistiky a tutorem duchovní formace 

jáhnů. Můžeme ho znát z pořadů TV Noe – Jde o život, Na druhý pohled 

nebo Bez tebe to nejde. 

Do naší farnosti přijel, aby vedl adventní duchovní obnovu nazvanou podle 

jedné z jeho knih: POVOLÁNÍM ČLOVĚK. Některé myšlenky z této knihy: 

Za ateistu nepovažuji toho, kdo nemá problém s uznáním lásky jako své jediné 

konstruktivní síly. Kdo se jí začne zabývat, je jakožto ateista ztracen. 

Láska je smrtí smrti. 

Od mládí mne dráždila argumentace: prostě je to tak. Nebyl jsem studentem 

ani pilným, ani zvídavým. Na rozdíl od valné většiny spolužáků mě však zají-

maly důkazy. V matematice, geometrii, chemii. Pozorně jsem je sledoval, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_satoria.jpg
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abych je následovně vypustil z hlavy, ovšem spokojen. Snad se ve mně ozý-

vala nějaká bytostná potřeba vědět, jak se k tomu kterému tvrzení došlo a že 

si ho někdo nevycucal z prstu. Šlo o otázku cti a já byl hned klidnější, že nejsem 

paňáca, kterému lze nabulíkovat cokoli. 

Člověk je nezastupitelný. Je originál tím, co je, i tím, co dělá. Svým dílem. Vše 

promění svým dotekem, svým uchopením. Jen to vše o sobě vědět, být si sebe-

vědom a nebát se žasnout, že žiju. 

Nauč se nejdříve děkovat, to tě naučí přemýšlet. 

Oborem svobody je starost o moje místo pod sluncem. Dobře rozumějme, svo-

boda se nestará o to, aby nějaké to místo bylo moje. Ale aby to místo, kde se 

nacházím, ať je kdekoli, bylo obývané mnou, abych to v každém okamžiku byl 

skutečně já. Já, tedy ten, kdo nejen jedná, mluví, ale naprosto vlastním způso-

bem i myslí a chce. Nezaměnitelně. 

S Božím královstvím je to podobné, jako když se snažím v autě přechytračit 

navigaci anebo ji prostě ignoruji. Klidně mne už po pár metrech upozorní, že 

by bylo dobré to při vhodné příležitosti otočit. Několikrát to zopakuje a potom, 

neuposlechnu-li, respektuje můj výběr a načítá mi novou trasu do téhož cíle. 

Nad ničím nezlomí hůl, smysl je zachován. 

Nejen v nouzi poznáš přítele, poznáš ho i tím, že s tebou ztratí čas. 

Je naprosto nezbytné mít na mysli, že modlitbou Boha na nic neupozorňujeme, 

neuprošujeme, a už vůbec nikam Pána Boha neposíláme. 

Ne, v modlitbě Bohu nic neobjevuji, nýbrž otvírám. A jsem dokonce pevně pře-

svědčen o tom, že všechna „vyslyšení“ svých proseb umožňuji Bohu právě mí-

rou svého sjednocení s Ním, mírou a pravdivostí svého „tady jsem s tím“. 

Zdroj: wikipedia, brněnská verze novin MF dnes; zpracoval JF. 
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PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE 

Arcidiecéze pražská s rozkládá ve Středních 

Čechách. Katedrála: sv. Víta, Václava a Vojtě-

cha. Je zde 350 kněží ve 140 farnostech. Kato-

líků je 558 tisíc ze 2 milionů obyvatel (cca 25%). 

Patroni jsou sv. Václav, Vojtěch a Jan Nepo-

mucký. My sem patříme od roku 1993 jako sou-

část vlašimského vikariátu. Arcibiskupem je od 

roku 2010 Dominik Duka. Pomocným biskupem 

je Václav Malý a emeritním Karel Herbst. 

Pražská arcidiecéze je nejstarší v Česku (založena 973, na arcidiecézi pový-

šena 1344) a metropolitní arcidiecézí. Arcibiskup pražský je i formální hlavou 

katolické církve v Česku.  

Prvním biskupem byl Dětmar, druhým svatý Vojtěch. Ve 12. století byla 

diecéze největší v říši římské. Péčí Karla IV. byla roku 1344 povýšena na ar-

cidiecézi. Významní jsou první dva arcibiskupové, a to Arnošt z Pardubic a 

Jan Očko z Vlašimě. Jeho socha má být příští rok odhalena ve vlašimském 

parku. 

Tragickou byla vláda Václava IV., kdy byl zavražděn generální vikář sv. Jan 

Nepomucký. Následovaly husitské války, kdy byla mj. poničena katedrála, 

zničeno velké množství církevních staveb (v našem okolí např. Louňovice, 

Benešov). Arcibiskup byl v klatbě. 

K obnovení arcibiskupství došlo až roku 1561. Významným arcibiskupem 

pozdního středověku byl Arnošt Vojtěch z Harrachu (mezi léty 1623–1667), 

který se v době rekatolizace stavěl proti následnému vyhánění nekatolíků 

z Čech. 
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Z 20. století nesmíme zapomenout na Františka Kordače (arcibiskupem 

1919–1931), Karla Kašpara (1931–1941), Josefa Berana (*1888 +1969). Ten 

byl vysvěcen na arcibiskupa roku 1946. Po nástupu komunistů byl v letech 

1949–1963 protiprávně internován (mj. i v nedalekém Radvánově u Ml. Vo-

žice). Byl donucen k emigraci, pracoval na 2. vatikánském koncilu. Je pocho-

ván po boku papežů v chrámu sv. Petra v Římě. 

František Tomášek (*1899 +1992) byl biskupem od roku 1965, později arci-

biskupem a kardinálem. Vystupoval proti hnutí Pacem in terris, zahájil Deseti-

letí duchovní obnovy národa a organizoval v katedrále mše svaté s účastí ti-

síců věřících. Zasadil se o svatořečení Anežky České a přispěl k pádu komu-

nistického režimu. 

Dalšími arcibiskupy byli Miloslav Vlk a Dominik Duka. 

Poutními místy jsou vedle katedrály kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Je-

zulátko), Svatá Hora, Stará Boleslav a Sudějov (sv. Anna), Hrádek, Levý Hra-

dec či Budeč. 

 

Zdroj mapy: cs.wikipedia.org 
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Lidská solidarita nevymizela – Národní potravinová 

sbírka 2017 

Na sv. Martina – v sobotu 11. 11. 2017 měli lidé v celé České republice mož-

nost přispět do 5. ročníku Národní potravinové sbírky. Již po 4. se sbírky 

účastnila také Farní charita Vlašim. S letošním ročníkem pomáhalo Charitě 

Vlašim 28 dobrovolníků a pracovníků, vybírali trvanlivé potraviny a dro-

gistické zboží ve třech obchodech – v Tescu Vlašim, Tescu Zruč nad Sá-

zavou a prvně také v Bille Vlašim. Veškeré vybrané zboží převezli do Místa 

vzájemné materiální pomoci – Charitního „obchůdku“ ve Vlašimi, kde se vše 

počítalo, třídilo a ukládalo.  

Za 12 hodin se podařilo získat pro potřebné osamělé seniory, samoživi-

telky a jejich děti, rodiny ve finanční tísni a další lidi v nouzi rekordních 

2 644 kg trvanlivých potravin a hygienických potřeb, které zůstávají ve 

Vlašimi. Což je o 1 138,9 kg více než v loňském roce. Konkrétně v Tescu Vla-

šim přispěli lidé 1 299,5 kg trvanlivých potravin a drogerie, v Bille ve Vlašimi 

808,1 kg a v Tescu ve Zruči 536,5 kg.  

 Setkávali jsme se většinou s mi-

lým přístupem. Každý mohl při-

spět dle svých možností – ně-

kdo přinesl jeden balíček těstovin, 

jiný celý nákupní košík (nebo do-

konce dva). Zajímavým darem 

v podobě 12 zubních past přispěl 

jeden pán v Bille. Některé lidi za-

jímalo, co nám chybí, co mají koupit, jeden pán nás poprosil, jestli bychom 

vybrali za 500 Kč do jeho košíku, co je třeba. Přidali jsme to k jeho nákupu, 

on to společně se svým nákupem zaplatil a poté nám daroval. Někdo na 

sbírku při nakupování úplně zapomněl a vrátil se nakoupit ještě jednou, nebo 
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nám dal peníze či stravenku, abychom něco koupili my. Vážíme si každé in-

stantní polévky, balíčku mouky, toaletního papíru, … děkujeme všem, 

kteří nejsou lhostejní k lidem v tíživé životní situaci.  

Potkali jsme se také s lidmi, kteří by sami materiální pomoc potřebovali. Na 

jedné „babičce“ byla vidět skutečná lítost, že nemůže do sbírky přispět. Ří-

kala, že poslední tři dny před důchodem mívá peníze jen na to, aby přežila o 

pečivu. Každý potřebný má možnost přijít do naší Občanské poradny a 

řešit svou situaci s naší sociální pracovnicí. Na základě sociálního šetření 

a doporučení sociálního odboru či úřadu práce se společně domluvíme na 

možné materiální pomoci, která je v podobě konkrétních kusů a druhů potra-

vin, drogerie, ošacení či drobného domácího vybavení zaznamenána v kartě 

materiální pomoci potřebného. S vystavenou kartou si jde potřebný materiální 

pomoc vyzvednout do místa vzájemné materiální pomoci – Charitního „ob-

chůdku“ ve Vlašimi nebo Charitního „šatníku“ v Benešově.  

Za FCH Vlašim, D. K. 

 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM – OSOBNÍ ASISTENCE 

Když se zeptáte svých blízkých, kde by chtěli strávit své 

stáří či dobu, kdy nebudou v plné „síle“, mnoho jich od-

poví, že v domácím prostředí, kde se cítí dobře. Bohužel 

v dnešní době, tak před členy mnoha rodin stojí otázka, 

jak to zařídit. Mnoho „mladých“ je v produktivním věku a 

bojí se opustit svou práci, kvůli tomu, aby pečovali o své 

blízké.  

Dobrý kompromisem v takových situacích je osobní asistence, která je jednou 

z terénních služeb, které poskytuje Farní charita Vlašim. 
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Není to však služba určená pouze seniorům. ☺ Osobní asistence je poskyto-

vána lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického one-

mocnění, případně zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje právě po-

moc jiné osoby Tato služba je poskytována člověku v jeho přirozeném pro-

středí (tj. nejčastěji domov), případně v místě jeho pobytu a při činnostech, 

které člověk potřebuje. 

Osobní asistent by neměl být narušitelem soukromí, ale měl by se stát člověku 

partnerem v oblastech, které již člověk není schopný zvládat sám. 

S čím Vám mohou osobní asistenti pomoci? 

• Pomohou Vám zvládat běžné denní úkony a aktivity – např. pomoc s ob-

lékáním, hygienou, přípravou jídla, péčí o domácnost, dojdou s Vámi na 

nákup, úřad, … 

• Doprovodí Vás na procházce, pomohou s procvičováním fyzických i psy-

chických schopností, zahrají si s Vámi společenskou hru, popovídá si 

s Vámi, … 

• Pomohou v případech, kdy pečující osoba potřebuje načerpat nové síly, 

vyřídit si návštěvy u lékaře, 

Jak je tato služba hrazená? Osobní asistence je jednou ze sociálních služeb, 

není tedy hrazená zdravotní pojišťovnou. Osobní asistenci je možné hradit 

z příspěvku na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na po-

moci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. O příspěvek na 

péči je potřeba zažádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce. 
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JAKOUBEK INFORMUJE 

Listopad byl na Jakoubku ve znamení návštěv lektorky Jany Lazárkové z 

ekocentra. Děti se prostřednictvím velmi zábavných a poučných pokusů 

setkaly s vílou Vodánkou tedy vodou a |Ohnivcem tedy ohněm v přírodě. 

Těšíme se, že se s dalšími tématy setkáme opět na jaře. 

Co se chystá na prosinec? 

Pátek 8.12., 9:30 - Adventní literární dílnička pro nejmenší – vede Marie 

Říhová 

Stále pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 

9:30hod.               

Perníčky pro misie se v Čechticích budou prodávat v neděli 10.12. po mši sv. 

Přejeme všem farníkům a rodinám požehnaný Advent plný ztišení a 

radostného očekávání narození našeho Spasitele. 

Jakoubek opět začne koncem února nebo začátkem března. Budeme 

informovat. 

 

NÁSTĚNKA FARNOSTI 

PROSINEC – APOŠTOLÁT MODLITBY 

Všeobecný úmysl: Senioři 

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských spo-

lečenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností 

podílet na předávání víry a výchově nových generací.  

Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě 

 



Časopis Svatý Jakub  12 / 2017 

10 

 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V PROSINCI (výběr) 

• 30. 11. – sv. Ondřeje, apoštola (svátek) 

• Advent letos začíná 3. 12. 

• sv. Barbory – 4.12., sv. Mikuláše – 6.12., sv. Lucie – 13.12. (památky) 

• 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

• 26.12. – svátek sv. Štěpána, 27.12. – svátek sv. Jana Evangelisty 

SBÍRKY ZA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2017 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

3.9.2017 910 2 120 1 320   4 350 

10.9.2017 970 1 470 790   3 230 

17.9.2017 1 360 2 130     3 490 

24.9.2017 830 2 310     2 960 

Celkem ZÁŘÍ 4 070 7 850 2 110   14 030 

1.10.2017 1 102 1 560 1 400 1 800 5 862 

8.10.2017 710 2 180 790   3 680 

15.10.2017 990 1 460     2 450 

22.10.2017 2 565 2 190 1090   5 845 

29.10.2017 1 200 1 820     3 020 

Celkem ŘÍJEN 6 567 9 210 3 280   20 857 

 

Mikulášská sbírka na bohoslovce – 3. 12. 

 

ADOPCE NA DÁLKU 

Z minulého období bylo vybráno:   17496,- Kč 

Listopad – 10.11. – z Čechtic     1110,- Kč 

17.11. – z Borovnice         785,- Kč 

17.11. – z Křivsoudova         582,- Kč 

17496 + 1110 + 785 + 582 = 19973,- Kč 

 

Celkem tedy k 18.11.2017: 19.973,- Kč 
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ZMĚNA ČASU – v Borovnici budou od prosince mše svaté v neděli v 11.30 

PRVNÍ PÁTEK –  Křivsoudov, 16.15 – adorace a svátost smíření, 17.00 – mše 

svatá 

SPOLČO KUBA – termíny spolča: jako obvykle v 17 a 19 h. 

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

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Zpovědní den Vlašim – pondělí 18. 12.; 

14:00 předvánoční zpovídání; 18.00 – mše svatá; celebrant: P. Mgr. Tomáš 

Kábele, DiS.; kazatel: P. Mgr. Roman Maximilián Rylko O.Praem.  

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ souboru PROFIL z Vlašimi – kostel 

v Křivsoudově, neděle 17. 12 od 18 hodin 

KŘIVSOUDOV, ERA centrum (fara) – 15.-17.12. – FORMAČNÍ VÍKEND 

 

VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES 

 

Zveme Vás na vánoční vystoupení souboru PIKOLINO v kostele sv. Ja-

kuba v Čechticích zahrají a zazpívají současní a bývalí žáci ZŠ Čechtice  

úterý 26.12.2017 od 16:00 

 

KŘIVSOUDOV – Era ples – pátek 12.1. 2017 od 20 hodin, Sokolovna, hraje 

kapela galaxie 
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PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY 

Proběhne v neděli 3. prosince po mši svaté u kostela 

v Čechticích a v Křivsoudově. Možnost zakoupení knížek 

i ve Chmelné 37 kdykoli po dohodě. Dárkové poukazy. Tel.: 732328288. 

 

POZVÁNKY ODJINUD 

LEDEČ NAD SÁZAVOU -  26.11.2017 od 14 hodin – Adventní koncert v kos-

tele sv. Petra a Pavla v Ledči; cena vstupenky 100 Kč, děti a studenti zdarma 

CAMINO NA KOLEČKÁCH – na vozíku život nekončí – beseda s fotkami a 

ukázkami z filmu – farní besídka Vlašim, 30.11.2017 od 18 hodin 

ZRUČ NAD SÁZAVOU – adventní koncert kapely ROHÁČI z Lokte nad Ohří 

– 1. 12. 2017 od 19 hodin, Zrcadlový sál zámku 

VÝZNAM TAJEMSTVÍ V ŽIVOTĚ LIDÍ – Farní Charita Vlašim pořádá před-

nášku PhDr. Ireny Lesové; čtvrtek 14.12., 15.30 – 16.30, farní besídka u kos-

tela sv. Jiljí ve Vlašimi 

ŽELIV, OPATSKÝ KOSTEL – 2.12.2017, koncert „Chtíc, aby spal“ – Edita 

Adlerová – mezzosoprán, Tomáš Benedikt – akordeon, Tomáš Hála – klavír 

SV. LUCIE JEŽOV – Římskokatolická farnost Keblov zve na pouť a adventní 

koncert KE CTI SV. LUCIE V JEŽOVĚ 17. prosince 2017; 14:00 Mše svatá – ce-

lebruje P. Stanislaw Góra, biskupský vikář pro diakonii; příležitost ke sv. smí-

ření; 15:00 Adventní koncert v podání Ludmily Urbanové a BcA. Martina Ku-

bíčka, lesní roh – skladby J. S. Bacha, A. Michny, anonymy; po koncertě přá-

telské posezení s pohoštěním v KD Píšť. Vstupné přiměřeně dobrovolné.    

Sv. Lucie -  Domenico di Pace Beccafumi 
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ADVENT EVENT LIGHT UP – VLAŠIM, kostel sv. Jiljí, 3.12.2017, 15.00; Před námi 

je advent a s ním zase přichází dech beroucí koncert – ADVENT EVENT. Tak se 

přijďte naladit do Vánoční pohody se skupinou Vlašák a dalšími účinkujícími. 

ADVENTNÍ KONCERT – kostel sv. Jiljí Vlašim – K. Janů – soprán, J. Marešová – 

varhany, J. Sejkora – hoboj; host – Jaroslav Konečný – 7.12. 18.00  

MUSICA DOLCE VITA, VÁNOČNÍ KONCERT – zámek Vlašim, 14.12., 19.00– Da-

niela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa 

VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES 

ZRUČ N.S., zrcadlový sál zámku – 8.12., 19.00 

ZAHRÁDKA, kostel sv. Víta – sobota 9.12., 17.00 

ČECHTICE, kostel sv. Jakuba – 22.12., 19.00 

VYSTOUPENÍ SOUBORU DECH – 14.12. v 19,30 – RÚ Kladruby, kinosál; 15.12. v 

19.00 – Radošovice, kostel sv. Víta; 17.12. v 15.00 – kostel církve čsl. husitské  

ZRUČ NAD SÁZAVOU – VÁNOČNÍ KONCERT TUBICENES CAELIS – 17.12. 

V 17 hodin ve Zručském kostele; vstup zdarma 

Z. s. Rytíři sv. Jakuba a farní společenství Domašín zve 16. 12. 2017 v 16.00 na 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ do chrámu sv. Jakuba v Domašíně; 16 h. – Zahájení 

u PERNÍKOVÉHO BETLÉMA – přineste figurku z perníku a vytvoříme si tak perní-

kový betlém; Vystoupení nejmenších z MŠ SEDMIKRÁSKA; 16.30 h. – divadlo    

JÁ TO JSEM Víti Marčíka – vánoční příběh (v novém hereckém obsazení);       

17.30 h. Scénický tanec malých tanečnic (Zvěstování); společné popovídání, sva-

řák a vánoční dobrůtky. S sebou si vezměte teplé deky na zachumlání. 

MNICHOVICE U PRAHY, Husův sbor – 30.12. 18.00 –  benefiční koncert kapely 

OBOROH – vstup zdarma, příspěvek na Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 

MUSICA DA CHIESA, vánoční koncert – Zámek Vlašim, 29.12. od 18  

MANŽELSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA, Farní besídka Vlašim, 13. a 14. ledna 2018 – 

Program: sobota – Václav Čáp: VZÁJEMNÁ MODLITBA MANŽELŮ (podle Jób 8, 

4-8); BOŽÍ BLÍZKOST (podle Písně písní 3); neděle – Roman Farion: O LÁSCE A 

RODINĚ pohledem papeže Františka  

FARNÍ PLES – Dolní Kralovice, pátek 26. ledna 2018 
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Vánoční bohoslužby ve farnosti Čechtice 
 

24.12. neděle 

• 8:00 Čechtice              mše sv. 4. adventní neděle 

• 15:00 Borovnice          mše sv. pro děti 

• 22:00!! Křivsoudov    mše sv. vigilie slavnosti Narození Páně 
  

25.12. pondělí – slavnost Narození Páně 

• 8:00 Čechtice              mše sv. 

• 9:30 Křivsoudov         mše sv. 

• 11:30 Borovnice         mše sv. 
 

26.12. úterý – svátek sv. Štěpána 

• 8:00 Čechtice             mše sv. 

• 9:30 Křivsoudov       mše sv. 

• 11:30 Zhoř                  mše sv. 
 

30.12. sobota – svátek Svaté rodiny 

• 16:00 Zhoř                   mše sv. 
 

31.12. neděle – svátek Svaté rodiny 

• 8:00 Čechtice             mše sv.  obnova manželských slibů 

• 9:30 Křivsoudov        MŠE NEBUDE!! 

• 11:30 Borovnice         mše sv.  obnova manželských slibů 

• 14:00 Lhota Bubeneč poutní mše svatá – celebrant Mons. Michael 
Slavík 

 

1.1. pondělí – slavnost Panny Marie, Matky Boží 

• Křivsoudov 9:30          mše sv. 
 


