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Ročník XVII. LEDEN 2019, číslo 1. 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 30.12.2018.

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

Pastýřský list
k Novému roku 2019
O půlnoci, na rozhraní starého a nového roku,
jsem sloužil mši sv. v mariánské poutní svatyni
v Petrovicích u Rakovníka. Myslel jsem na vás,
naše diecézány, ale zvlášť na kněze a farníky
rakovnického vikariátu, na jeho obyvatele i
samosprávu. V uplynulém roce stého výročí Československé republiky jsem
tomuto regionu věnoval vizitační návštěvy a chtěl bych všem poděkovat za
podporu, ale také konstatovat, že posílili moji důvěru a víru v budoucnost. Ano,
rakovnický okres je nadějí jak naší církve, tak naší země. Ptáte se proč? Pro
obětavou práci a sílu nerezignovat. Podali mi důkaz o možné spolupráci napříč
společností a vydali svědectví o ochotě usilovat o budoucnost, v které víra, láska
a naděje hrají svou roli. Křest, ale také i rané dětství prožívané s prarodiči, staly
se pro mnohé motorem neuvěřitelně obětavé činnosti.
Vstoupili jsme do nového roku 2019 našeho letopočtu, jak znovu mnozí říkají. Čí
je to letopočet? Náš? Pak to tedy znamená, že jsou pro nás Vánoce, narození
Krista, důležitou událostí, a tak i rok 2019 bude příležitostí, abychom si tyto
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skutečnosti výrazněji připomněli a uvědomili. První příležitostí bude lednové
padesáté výročí sebeoběti studenta Jana Palacha. Ptejme se, nakolik jsme
skutečně uchopili jeho výzvu. Oslovuje nás mladý člověk, který opravdu dokázal
svou lásku k této zemi a našemu národu?
V květnu uplyne také padesát let od úmrtí kardinála Josefa Berana, mého
předchůdce na stolci sv. Vojtěcha. Uplynulý rok, kdy jsem dovršil rozhodující
datum 75 let, mně dal pochopit, co znamená být pražským arcibiskupem,
primasem českým na stolci sv. Vojtěcha.
V červnu uplyne sedmdesát let od proskribované události, kterou se stala
Slavnost Božího Těla (Těla a Krve Páně), kterou v katedrále sv. Víta kardinál
Beran nemohl dosloužit. Jsou nám již zcela lhostejné urážky Toho, podle kterého
počítáme náš letopočet a dělíme dějiny na dobu před a po Kristu? Pokud ano, pak
by nenávist a lež nad námi zvítězily. Dejme tedy svědectví o našem Pánu při
slavnosti, kdy si připomínáme Boží touhu být s námi, kdy Láska a Pravda se staly
Božím zjevením.
Po prázdninách a našich dovolených si připomeneme devadesáté výročí od
svatováclavského milénia, tedy 1090 let od zavraždění sv. Václava, ale též
devadesát let od dostavby naší katedrály! Je to výročí našeho panovníka, muže
statečného, vzdělaného, majícího soucit s trpícími a opuštěnými. Je to model a
symbol vlády, která je postavena na službě člověku. Dostavba nových varhan pro
naši katedrálu, které zazní po provedené kolaudaci, je naším příspěvkem k veliké
stavbě, kterou je svatovítský velechrám.
Na konci roku je před námi třicáté výročí listopadové sametové revoluce. Musíme
konstatovat, že po tolika letech devastující diktatury, která uvedla společnost do
morálního a ekonomického marasmu, to byli mladí lidé, studenti, kteří nalezli
odvahu a s ní také naději a víru v možnou budoucnost, která bude založena na
pravdivosti a přátelství, na úctě k druhému a ochotě pomáhat slabším. Byli to
především divadelní umělci, herci, kteří pochopili, co znamená přetvářka, co
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znamená hrát roli, která se mi příčí a vystavuje mě nebezpečí, abych jí podlehl!
Děkuji vám!
Mohli jsme vidět již shrbeného starce kardinála Františka Tomáška, který se
tolikrát v životě musel ptát: „Proč?“ Který mohl klást Bohu otázku: „Proč?“. Tento
muž víry a morálního charakteru, který se formoval v nekonečné řadě zkoušek,
mohl říci slova, která platí a která chci opakovat: „Církev je na straně národa!“, a
to i v širším slova smyslu.
Každý pokřtěný, každý hledající pravdu, se smyslem pro čest, může opakovat tato
slova, protože to jsou slova přátel Ježíše Krista, který rozdělil běh dějin, a tak
můžeme i my dělit současnou společnost před a po Kristu. Naděje na změnu
života má každý, protože Kristus je ten, který přichází k těm, kteří ztratili směr,
kterým nebylo dáno, aby byli vychováváni a poučováni v pravdě a lásce.
Do tohoto roku navrácené svobody nás uvedla křehká dívka, statečná žena, dcera
královská, sv. Anežka Česká. Její svatořečení se stalo signálem, že Bůh je s námi,
Emanuel, to je jméno Toho, podle kterého počítáme náš letopočet. Je tedy dostatek
důvodů, aby zaznělo naše Te Deum. Naše chvála a dík Tomu, který je Pánem dějin,
Stvořitelem kosmu a v Ježíši Kristu naším bratrem a přítelem. To je důvodem, proč v
tradici této země můžeme oslovovat Boha spolu s Ježíšem Kristem: Otče náš.
Na závěr chci i já poděkovat vám za podporu, pochopení a spolupráci v osmičkovém
roce stého výročí vzniku Československé republiky a poprosit vás o modlitbu a
spolupráci v novém roce spásy 2019. Jen chci dodat slova Václava Havla z listopadu
2011: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25.
listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenu, třeba ji ještě budeme
potřebovat.“
Spolu s otci biskupy Zdeňkem, Václavem a Karlem s prosbou k našim patronům sv.
Václavovi, sv. Vojtěchovi, sv. Ludmile, sv. Anežce a všem svatým, kteří platili svým
životem, mozoly a krví za život ve svobodě a míru v naší zemi, vyprošujeme vám
Boží požehnání ve jménu Otce + i Syna + i Ducha Svatého +. Váš Dominik kardinál
Duka OP arcibiskup pražský a primas český.
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Co mají společného BETLÉM a McDONALD?
Patrik MacDonald si otevřel jednoduchý
stánek s hotdogy na Huntingnton Drive
v Kalifornii a o tři roky později jej převzali a rozšířili jeho dva synové. Zavedli
prodej grilovaného občerstvení a donášku do auta. O několik let později byl
jistý pan Kroc natolik překvapen, že si
tito bratři koupili osm jeho mixérů na výrobu mléčných nápojů, že jejich restauraci
navštívil. Koncept ho zaujal až tak, že s bratry začal spolupracovat – a právě jeho
příchod přinesl celonárodní a celosvětový rozvoj řetězce McDonald‘s. Z kolika
stánků s párkem v rohlíku se stane celosvětová síť restaurací? Možná jim chybí
pan Kroc, někdo, kdo by dodal nový nápad a elán.
Betlém v Judsku byl svého času jako jeden z mnoha stánků s rychlým
občerstvením. Maloměsto, které se nelišilo od jiných maloměst. Ano, mělo
slavného rodáka, krále Davida. Ale které maloměsto nemá slavného rodáka?
Byl to ne pan Kroc, ale sám Bůh, který dodal nový nápad, nový elán: Shodou
náhod (ale kdo zná Boha, ví, že náhody neexistují), přivedl Bůh do Betléma
tesaře Josefa se snoubenkou čekající dítě počaté z Ducha svatého.
Z provinčního města se rázem stalo město ozářené nebeskou slávou, v němž
lidé mluví s anděly a do něhož se sjíždějí politici a vědci světového významu,
aby přinesli malému dítěti vzácné dary.
Betlémský příběh říká, že v Božích očích není nic malého a nevýznamného. Kde
člověk vidí stánek s párky v rohlíku, Bůh vidí síť úspěšných restaurací. Kde člověk
zažívá nepatrnost, únavu a rezignaci, Bůh přináší příležitosti. Kde se člověk potýká
s hříchem, Bůh dává požehnání a milost, která je silnější. Kdyby bratři MacDonaldové nepřibrali pana Kroce, jejich děti by dodnes prodávaly grilované maso. Kdyby
Betlém alespoň ve stáji neubytoval Josefa s Marií, byl by dnes zapomenutou osadou v Palestině. A jak to bude s námi? To záleží, zda přizveme ke spolupráci Boha,
nebo ne.

P. Radek Tichý, farář v Praze-Stodůlkách; foto betlémské stáje: www.ritmeyer.com
4

Časopis Svatý Jakub

01 / 2019

Perníčky pro misie
Stalo se už tradicí, že začátkem Adventu se scházejí v Čechticích
maminky s dětmi, aby upekly společně medové perníčky. Maminky si o týden
později udělají dámskou jízdu a perníčky ozdobí.
Letos jsme za naše snažení vybraly 4243 Kč pro misie. Peníze byly
zaslány na konto Papežského misijního díla. Všem dárcům velmi děkujeme.
L. Kasperová

Dětská scholka
V adventním čase měla dětská scholka napilno. Vlastně už v sobotu večer před
první adventní nedělí se za zpěvu chval rozsvítil stromeček v Křivsoudově na
náměstí. Jako vždy byla obrovská zima, ale atmosféra kolem stromečku byla velmi
hřejivá.
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V neděli ráno jsme pak společně s božím lidem doprovodili dětskou mši svatou a
na odpoledne jsme byli pozváni do Čechtic na jarmark. V Čechticích jsme stejně
jako v Křivsoudově zazpívali devět adventních písní.
Naše adventní
vystupování jsme zakončili
na jarmarku v Domašíně,
který se konal v sobotu
8.12. V Domašíně jsme
byli mile přivítáni a nejen tam, ale všude kde jsme vystupovali, jsme byli oceněni
velkým potleskem a balíčkem dobrot :) Po Domašínském jarmarku jsme si ještě
zašli posedět do restaurace Vorlina ve Vlašimi.
Děkuji všem zpěváčkům i muzikantům za jejich nadšení a za to, že jsme mohli
společně chválit Pána písničkou a zahřát tak srdíčka našich posluchačů. Přeji všem
do nového roku spoustu Božích milostí, radosti a lásky.
Lucie Kletečková, kresba: www.pixabay.com

OPRAVA STŘECHY FARNÍHO KOSTELA
Čechtice – kostel sv. Jakuba Staršího – oprava střešního pláště včetně
klempířských prvků.
Dar lze odepsat až do výše 15 % základu daně (je třeba uvést jméno a adresu na
bankovní zprávu nebo poslat mail či SMS). Prosím raději nepsat rodné číslo ani datum narození (GDPR).

Náklady:
C E L K E M náklady:
Dotace:

Vlastní prostředky:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

1.328.911,- Fous střechy s.r.o.
12.000,- Ing. Fuchs
1.340.911,666.126,- MZe ČR (Ministerstvo zemědělství ČR)
500.000,- SF AP (Svépomocný fond Arcibiskupství pražského)
174.785,- Kč
197305704/0300
1315
61660205
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SOBOTA 19. ledna
Čas

Program

Místo

8.15-8.50

Registrace

8.50

Úvodní slovo a modlitba P. Lukáš Okurka

9.00- 10.30

Přednáška: JAZYK ZLÝ A DOBRÝ – co mluvením
dobrým a špatným působíme I. Františka Böhmová

Farní besídka
Vlašim

10.30-12.00 Práce ve skupince

Farní besídka,
fara, Vlašim

12.00-14.00 Oběd – přestávka

Restaurace-dle
počtu zájemců

Přednáška: JAZYK ZLÝ A DOBRÝ – co mluvením
14.00 -15.30 dobrým a špatným působíme II. Františka Farní besídka
Böhmová
5.30-17.00

Farní besídka,
fara, Vlašim

Práce ve skupince

17.00-19.00 Adorace, modlitba; Mše svatá s obnovou MS

Kostel sv. Jiljí

19.00- 22.00 Večeře, společný večer

Farní besídka

NEDĚLE 20. ledna
Čas

Program

Místo

9.15

Společná modlitba

9.20-10.30

Přednáška: Úloha otce a matky v různých obdo- Farní besídka Vlašim
bích života dítěte, Jan a Zdena Veselých

10.30-12.00

Práce ve skupince

12.00-12.30

Zakončení a společné rozloučení P. Jaroslav
Farní besídka Vlašim
Konečný

Farní besídka, fara,
Ekocentrum Vlašim

Přihlášky na duchovní obnovu lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, anebo na
adrese: manželé Eva a Karel Karmazínovi, Kladruby 67, Kladruby u Vlašimi, PSČ
257 62, telefon: 602 346 423, 606 547 725,
e-mail: karel.karmazín@tiscali.cz. Vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději
do 10. ledna 2019 e-mailem, případně poštou na uvedenou adresu.
Těšíme se na Vás Karel a Eva Karmazínovi
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POUTNÍ MÍSTA
PODBLANICKA – MILIČÍN
Tentokrát se z Komorního Hrádku u Chocerad přes Pravonín přesuneme až do úplně
opačného koutu našeho okresu – na Českou Sibiř do Miličína. Miličín má 826 obyvatel. Patří do českobudějovické diecéze, vikariátu Tábor, farnosti Chotoviny. Nad městečkem se nachází vrch Kalvárie. Měří 698 m
n.m. a je tedy vyšší než např. Blaník. Z Miličína vede na vrchol kopce křížová cesta.
O tom, co je křížová cesta, se jistě není nutno čtenářům Svatého Jakuba
dlouze rozepisovat. Snad jen připomenutí, že se jedná o 14 zastavení ze života
a utrpení Pána Ježíše. Latinsky se jí říká také Via crucis nebo Via Dolorosa
(bolestná). Většinou bývá instalována v kostele, některé mohou být ve volné
přírodě, zpravidla zakončené kaplí na vrchu. Známe je třeba i z významných
poutních míst. Křížovou cestu procházejí věřící zpravidla na Velký pátek nebo
jindy v době postní. My se postupně dočteme o Miličíně, Mladé Vožici a Načeradci.
Na Podblanicko, podobně jako do celé západní Evropy, byla pobožnost křížové
cesty rozšířena františkány. V naší oblasti se jednalo o františkány z Votic. Miličínský kostel Narození Panny Marie se může pyšnit obrazem Petra Brandla
na hlavním oltáři. Počátkem 18. století byl cílem poutníků o mariánských svátcích i o dnech připomínajících utrpení Páně. Kostel tehdy nestačil, a tak někteří
věřící putovali ke kříži na vrcholu kopce, dnes zvaného Kalvárie. Pater Josef
Nerad si předsevzal vybudování křížové cesty a kaple. Od roku 1744 probíhala
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stavba s přestávkami. Roku 1749 zde bylo povoleno slavení mší svatých. Kronikář té doby píše, že sem putovaly velmi četná procesí z krajů a vesnic i několik hodin vzdálených. Ještě do konce 18. století získala křížová cesta kamennou podobu. Roku 1897 byla kaple zapálena bleskem. Roku 1913 byl založen Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny. Ti zde vysázeli stromy,
umístili lavičky a udržovali celou křížovou cestu. Komunisté spolek roku 1953
zakázali. Obec Miličín nechala kapli na své náklady opravit v letech 1996–
2000, a to včetně dřevěných křížů.
Podle knihy Radko Bílka sepsal Jiří Foller. Foto: www.mapy.cz; příště: Mladovožická křížová
cesta

Oprava kaple svatého Hilaria
Kdo

byl

svatý

Hilarius?

Narodil se roku 315 v dnešní
Francii. Ve věku 35 let byl
zvolen

obyvateli

města

Poitiers za biskupa. Ohradil
se proti císaři Konstantinovi
II, ten podporoval ariány v
páchání násilí na katolících.
Za to byl biskup poslán do
vyhnanství. Po svém návratu se mimo jiné zasloužil o to, že zvítězilo učení
Prvního nikajského koncilu o uznání božství Ježíše Krista. Hilarius zemřel 13.
ledna 367. Svatořečen byl sice až v roce 1852, ale již brzy po jeho smrti mu
byly zasvěceny některé z prvních křesťanských svatyní.
O jedné z nich se nyní zmíním podrobněji, protože jsem se loni i letos zúčastnil
její opravy.
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Tato kaple byla postavena v 6. století. Od pozdního středověku zůstala
opuštěná a chátrala. Velikostí a stupněm devastace se podobá kapli svaté Máří
Magdaleny na Malém Blaníku. Nachází se na vyvýšeném ostrohu. Vyjede se
tam pouze terénním autem, nebo traktorem. Je odtud nádherný výhled na
všechny strany do malebné provánské krajiny, posázené vesničkami mezi lány
vinic. Opravy zchátralé stavby se ujali manželé Mestelánovi. Ti před tím
postavili 24 kapliček po celé Evropě od Islandu po Ukrajinu. Všechny tyto země
Mestelánovi prošli s krosnou a karimatkou. Měl jsem tu čest putovat s nimi do
Cách. Na Velehradu postavili kapličku s obrazem Pražského Jezulátka.
Nakonec překlad dopisu, který jsme od nich nedávno dostali.
Milý Karle, Zdeňku, Josefe a Františku,
uplynulo již deset dnů, kdy jste se vrátili do své krásné země a my zde stále
udržujeme vzpomínku na vaši návštěvu. Návštěvu, která vyústila ve velmi
tvrdou práci, kterou jste skvěle konali po celý týden.
Jižní stěna svatého Hilaria uchová stovky let vzpomínku na vaši práci. Bude
hlásat všem návštěvníkům tohoto svatého místa, že čeští bratři, motivování
velkou vírou a odvahou, přicestovali napříč celou Evropou, aby pomohli přivést
tento kostel zpátky k životu. Postavili jsme v Evropě mnoho kaplí, ale tato je
zřejmě nejvýznamnější stavbou, kterou jsme podnikli, protože vrací život do
Pánova domu.
Všem Vám děkujeme, že jste se s námi spojili s velkou štědrostí a vírou.
Nádherná keramika, kterou jste přivezli jako dar, bude použita na oltáři. Bude
umístěna na dveře svatostánku, kde ji chceme nainstalovat k uctění Boží
přítomnosti.
V tento vánoční čas 2018 přijměte naše přání k Vánocům a radost z příchodu
Ježíška.
S celým svým přátelstvím Robert a Claudia
Pro čtenáře Svatého Jakuba Zdeněk Veselý
11
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Vážení přátelé, čas neúprosně letí a opět se blíží konec kalendářního roku. Pro
nás toto období znamená, že přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019 jsou v plném
proudu. Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a od roku 2000 je pořádána Charitou České republiky. Ve Vlašimi a okolí probíhá sbírka po záštitou Farní charity
Vlašim.
Sbírka se vkládá do zapečetěných pokladniček označených charitním logem, do
jiných pokladniček nelze sbírku provádět. Tříkrálová sbírka 2019 se v pražské
arcidiecézi bude konat v termínu od úterý 01.01. do neděle 13.01. Koledovat se
může každý den dle počtu koledníků, jejich sil a přízně počasí. Ve Vlašimi a
okolí se nejčastěji koleduje v sobotu. V roce 2019 vychází první sobota na 5.
1., druhá sobota na 12. 1. Tříkrálovou sbírku by nebylo možné uspořádat bez
zapojení velkého počtu dobrovolníků, a to z řad dospělých a dětí různého věku.
Všem patří velké poděkování za jejich nasazení a obětavý přístup.
Tradiční skupinka koledníků bývá složena ze Tří králů a jednoho vedoucího skupinky. Vedoucí musí být starší 15 let a během koledování musí mít u sebe k dispozici vyplněný průkaz vedoucího skupiny a také Osvědčení o oznámení sbírky.
Některé skupinky bývají i tříčlenné a to tehdy, když vedoucí je zároveň jedním z
králů. V našem regionu máme i vícečetné skupinky, které se daří obsadit na některých okolních vsích.
Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v
zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.
Z finančních prostředků získaných v TKS 2019 plánuje podpořit ADCH Praha
tyto své projekty:
•

Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR.

•

Poradna Magdala – pomoc obětem násilí.

•

Vybudování centra sociálních služeb Farní Charity Vlašim.

•

Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze.
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Podpora nemocnic v Ugandě.

Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2019“ Koncert pořádáme jako poděkování
dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky. Nejprve budou předány ceny vítězům výtvarné soutěže "Tříkrálové pomáhání 2019" a těm, kteří tipovali výsledek Tříkrálové sbírky 2019 v našem regionu. Během koncertu bude probíhat také bohatý doprovodný program: Aktivity pro děti na téma Jak se staví
sen, výstava výtvarných děl zaslaných do soutěže "Tříkrálové pomáhání
2018", Misijní jarmark®, občerstvení a mnohé další. Výtěžek koncertu půjde
na vybudování Komunitního centra a zázemí sociálních a zdravotních služeb
FCH Vlašim.

PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM NA LEDEN
středa 2.1. 16:00

POSEZENÍ U KÁVY PRO PEČUJÍCÍ

čtvrtek 3.1. 14:00 Klub seniorů – společenské hry
úterý 8.1., 15.1., 22.1., 29.1. 14:00 Trénování paměti
čtvrtek 10.1., 31.1.

14:00 Klub seniorů – PANENKY KIWANIS:

pátek 11.1. 9:00 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU První republika – vzestup a
rozkvět mladého státu
středa 16.1.
13:30 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Meteorologie a současná společnost
čtvrtek 17.1.

14:00

Klub seniorů – Arteterapie

středa 23.1.
13:30 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Geometrie v architektuře a malířství
středa 23.1. 17:00
WORKSHOP PRO PEČUJÍCÍ Přednáší Mgr. Martina
Pacovská; Téma: NEMOCNÝ V DOMÁCÍ PÉČI A JEHO
POTŘEBY
čtvrtek 24.1.

14:00 Klub seniorů – Korálkování

čtvrtek 24.1. 2019

19:00 FOLKOVÝ KLUB Karel Vepřek
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FOLKOVÝ KLUB VE VLAŠIMI
Farní charita Vlašim otevírá Folkový klub. Svá vystoupení zde budou mít písničkáři a písničkářky. Koncerty se budou konat každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
ledna do května. Začátky vždy v 19 hodin. A na koho se můžete těšit? Měli
bychom se setkat s Karlem Vepřkem, Michalem Bystrovem, Petrem Linhartem,
s legendou českého folku Petrem Lutkou a s Janem Řepkou.
První z účinkujících, Karel Vepřek, zpívá své vlastní písně a zhudebněnou českou poezii (Orten, Biebl, Reynek). Vystupuje většinou sólově, působil v kapele
Pozdravpámbu Sváti Karáska. Vydal pět alb (Indies). Dlouhá léta byl redaktorem Českého rozhlasu. Změny vyhrazeny. Sledujte prosím www.vlasim.charita.cz Těšíme se na setkání s vámi. Protože prostory jsou omezené, zájemcům nabízíme permanentní DÁRKOVÝ POUKAZ pro jednu nebo dvě osoby.
K dostání je v sídle Farní charity v Lidické ulici 1715.
Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322; změna programu vyhrazena.
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

POZVÁNÍ Z VLAŠIMI – převzato z farního časopisu DOTEK
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NÁSTĚNKA FARNOSTI
APOŠTOLÁT MODLITBY – LEDEN 2019
Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby
podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a
ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Vánoční bohoslužby ve farnosti Čechtice
30.12. neděle

svátek Svaté rodiny

• 8:00 Čechtice
• 9:30 Křivsoudov
• 11:30 Borovnice

mše sv. obnova manželských slibů
mše sv. obnova manželských slibů
mše sv. obnova manželských slibů

31.12. pondělí
• 14:00 Lhota Bubeneč – poutní mše svatá
1.1. úterý slavnost Panny Marie, Matky Boží
•

9:30

Křivsoudov

mše sv.

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE KNĚŽÍ – 15.1. Mše sv. i konference v Trhovém
Štěpánově; celebrant: P. Jaroslav Konečný; kazatel: P. Miloslav Kněz
PLESOVÁ SEZÓNA: ERA PLES KŘIVSOUDOV: pátek 18.01.2019
FARNÍ PLES DOLNÍ KRALOVICE: pátek 25.01.2019, 20.00; hraje
TAHIMEL; předprodej: Farní úřad Keblov; Farní charita Vlašim, Obecní úřad
Bernartice, Obecní úřad Dolní Kralovice
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SVATÁ HORA 2019
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Duchovní programy a kurzy
v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2019
Začátek

Konec

7. 3. 2019

10. 3. 2019

17.30 hodin

13.00 hodin

28. 3. 2019

31. 3. 2019

17.30 hodin

13.00 hodin

4. 4. 2019

7. 4. 2019

17.30 hod.

13.00 hodin

2. 5. 2019

5. 5. 2019

17.30 hod.

13.00 hod.

6. 5. 2019

10. 5. 2019

17.30 hod.

8.30 hod.

16. 5. 2019

19. 5. 2019

17.30 hodin

13.00 hodin

3. 6. 2019

7. 6. 2019

17.00 hod.

8.30 hod.

10. 6. 2019

14. 6. 2019

17.30 hod.

8.30 hod.

20. 6. 2019

23. 6. 2019

15.00 hod.

13.00 hod.

1. 7. 2019

5. 7. 2019

17.30 hodin

Název kursu

Exercitátor

Cena

Exercicie „Unést církev“

P. Ondřej Salvet

1470,-- Kč

„Postní duchovní obnova“

P. Josef Čunek, SJ

1470,-- Kč

Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří
pečují o druhé „Zdroje útěchy pro trpící a pomáhající“

Mons. Aleš Opatrný

1470,-- Kč

Exercicie „Miluj a dělej, co chceš“

P. Karel Satoria

1470,-- Kč

Exercicie „Prohloubit vztah k Bohu
skrze Eucharistii“

P. Josef Michalčík, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané „Život v síle křtu“

Mons. Aleš Opatrný

1470,-- Kč

Exercicie „O Eucharistii“

P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie „Eucharistie – centrum
křesťanského života“

P. Josef Michalčík, CSsR

1860,-- Kč
info:

Ikonopisecký kurz

p. Martin Damian

DamianM@seznam.cz

P. Angelo Scarano, S.S.L.

1860,-- Kč

8.30 hodin

Duchovní obnova ve světle Janova
evangelia (prožívaná v mlčení)

15. 7. 2019

19. 7. 2019

Exercicie

Mons. Josef Žák

1860,-- Kč

17.30 hodin

8.30 hodin

"Boží slovo v životě křesťana II.“

26. 7. 2019

27. 7. 2019

Kurz liturgické varhanní hry

Martin Poruba

info: pavelsmolik@seznam.cz

Duchovní obnova se svatou Alžbětou od Trojice (prožívaná v mlčení)

P. Angelo Scarano, S.S.L.

1860,-- Kč

9.00 hodin

16.00 hodin

12. 8. 2019

16. 8. 2019

17.30 hodin

8.30 hodin
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25. 8. 2019

31. 8. 2019

17.30 hodin

8.30 hodin

16. 9. 2019

20. 9. 2019

17.00 hod.

8.30 hod.

23. 9. 2019

27. 9. 2019

17.00 hod.

8.30 hod.

30. 9. 2019

4. 10. 2019

17.30 hod.

8.30 hod.

7. 10. 2019

11. 10. 2019

17.00 hod.

8.30 hod.

01 / 2019
Exercicie pro kněze

P. Miloslav Kabrda, SDB

2840,-- Kč

Exercicie „Vím, komu jsem uvěřil“.
O Božích vlastnostech, jak nám

P. Petr Beneš, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie „O modlitbě“

P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie „Křesťan tváří v tvář okultismu“

P. Josef Michalčík, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie „O manželství“

P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

1860,-- Kč

je zjevil Ježíš Kristus.

“Management farnosti”
11. 10. 2019

11. 10. 2019

9.00 hod.

21.00 hod.

- aneb jak se orientovat v džungli
právních norem, ekonomických
předpisů, jak požádat o grant a přitom neztratit ani hlavu ani víru

P. Stanislav Přibyl, CSsR

- pro kněze i laiky
21. 10. 2019

25. 10. 2019

17.30 hod.

8.30 hod.

17. 11. 2019

23. 11. 2019

17.30 hodin

8.30 hodin

Exercicie „Ježíš uzdravuje z okultismu“

P. Josef Michalčík, CSsR

1860,-- Kč

Exercicie pro kněze „V síle Ducha
svatého“

Mons. Aleš Opatrný

2840,-- Kč

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail
ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.
Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci
IOP Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu
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