
 
 

Z P R A V O D A J 
pro bohdanečskou farnost – Bohdaneč, Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, 

Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, 
Michalovice, Hostkovice a Hlohov 

Prosinec  2014           Vánoční                      24. číslo 
neprodejné              informace  farnosti Bohdaneč       6. ročník                                   

 

 
 

V I C K O V I C E – kaplička Nejsvětější Trojice 
 

 
 
 



 2. 

 
 
 

     Z vánočního času 
Čas, který stále víc nás honí, 

 v těch dnech jak by se zastavil, 

tajemným světlem do všech rodin 

přináší pokoj na pár chvil. 
 

Písněmi koled prosycený 

o životě nám vypráví, 

životě nekonečné ceny, 

životě v lásce bez hranic. 
 

Životě, který už teď můžem 

žít na své modré planetě. 

A nejen chvíli, nejen chudě, 

jen chtít mít srdce dítěte. 
 
 

                                 František Trtílek:       (D)OTAZNÍKY 
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PŘEDVÁNOČNÍ PROMLUVA: 
 

 

„Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na 

milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na 

svého Boha.“ (Bible, Ozeáš 12,7)   
  

Advent (z lat. adventus příchod) je období čtyř 

neděl před vánočními svátky. Měla by to být doba 

radostného očekávání na příchod Spasitele, ale pro 

většinu národa, křesťany nevyjímaje, je to doba plná 

shonu, nervozity a stresu. 

Prvním signálem adventu jsou dnes, bohužel, supermarkety. Vánoční výzdoba, 

která nenese ani sebemenší náznak Kristova narození, je spíše výsměchem 

Vánoc, než jejich oslavou. Vánoční koledy se stávají otravnými odrhovačkami a 

chtěl bych vidět nějakou prodavačku, která si o Štědrém večeru pustí doma 

koledu… 

Vánoce se tak stávají marketingovým prostředkem k získání větších tržeb, Už to 

nejsou svátky lásky, pokoje a opravdové radosti z narození Spasitele.  

Jak jistě víte, pohané původně v tomto období slavili slunovrat, ale když přijali 

křesťanství, uvědomili si, že kromě životodárného slunce jim září samo Slunce 

věčného života, kterým je Kristus Pán. Tak Vánoce vytlačili Slunovrat. 

Dnes je to naopak. Slunovrat vytlačuje Vánoce. 

  

My se však nemusíme nechat strhávat proudem tohoto světa. Advent se i pro nás 

může stát nádherným obdobím duchovní obnovy a radostného očekávání 

příchodu Spasitele. 

Není to jenom oslava jeho příchodu na naši zem tehdy v Betlémě, ale především 

je to příprava na jeho Druhý příchod, jak nám sděluje svatý apoštol: „Věříme-li, 

že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v 

Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, 

kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas 

archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v 

Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s 

nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s 

Pánem. 

Těmito slovy se vzájemně potěšujte.“ (1Tesalonickým 4,14-18)   

To je ten Velký Advent, to je naše radostná budoucnost. 

         J.K. 
 

 
 
 
 



 4. 
Příspěvek Th et Ph Mgr. Karla Pompeho, emeritního profesora 

 

OKÉNKO DO DUŠE:  
„ Advent Regnum tuum! – Přijď království Tvé!“  
 
Zakončili jsme další církevní rok slavností Ježíše Krista, Krále. Tam, 
kde to bylo z časových důvodů možné, jsme konali i Zásvětnou 

pobožnost k Srdci Ježíšovu. A právě Ježíš nás v evangeliu svatého Matouše vybízí 
k lásce a dobrým skutkům našim bližním. „Cokoliv jste učinili jednomu z mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili!“ 
Ano, láska k Bohu se má projevit a prokazovat láskou k člověku! Mít rád Pána 
prostřednictvím lidských dobrých skutků! 
 S těmito myšlenkami vstupme i do průběhu adventu, v němž očekáváme 
Kristův příchod. Vzpomeňme na tajuplnost dětského věku, kdy jsme psávali dopisy 
Ježíškovi – s rozmanitými, více či méně splnitelnými, přáními ... 
To nebyly supermarkety, mobily, možnost nákupu přes internet. Avšak bylo v tom 
sváteční tajemství, jež vyvrcholilo o Štědrém večeru. Rozzářené dětské oči, které 
dokázaly bdít a dočkat se Půlnoční s jesličkami i vánočními písněmi. A tyto písně a 
koledy zazněly v tento svatvečer poprvé, maximálně při odpolední vigilii slavnosti 
Narození Páně. 
 Vánoční radost zavazuje – vždyť už 3. adventní neděle – Gaudete je radostná, 
radujte se, Pán je blízko! 
 Chceme-li projít ve zkratce dějiny spásy, zamysleme se nad Nicejsko-
cařihradským Vyznáním víry (Credo) a vězměme si na pomoc adventní píseň č. 126 
ze 14. století (Vesele zpívejme). Ano, čtyři Kristovy příchody! 
 A tak – pojďme všichni k jesličkám! Vítej nám Ježíšku, prosluň naše srdce i 
duše, abychom i my byli světlem pro Ty, kdo po něm touží a je potřebují!. 
 

        Váš Karel Pompe 
 

   
 

Projekt Křesťanské vánoce 
Naše bohdanečská farnost se, stejně jako loni, i letos připojila do 
projektu Křesťanské Vánoce, kde lze nalézt již od první adventní neděle 

informace o bohoslužbách a aktivitách v těch farnostech, které se tam přihlásily. 
Tento projekt je otevřen všem křesťanským církvím, které jsou sloučeny 
v ekumenické radě církví a na webových stránkách www.krestanskevanoce.cz 
mají své rozpisy a informace o adventních a vánočních programech ve svých 
farnostech, které si tam doplnily. 
Všichni jste srdečně zváni a vítáni k oslavám narození Ježíše Krista! 
 

http://www.obrazky.cz/detail?q=okno&offset=459&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=460&ref=http://www.obrazky.cz/?q=okno&from=439&resID=SDbpDkzhPLI2PO1tMsuillOQp-1O_y56qG_bg8MyzPo&imgURL=http://cestovnik.com/imagesA/okno.jpg&pageURL=http://cestovnik.com/surrealismus.html&imgX=337&imgY=450&imgSize=22&thURL=http://media2.picsearch.com/is?SDbpDkzhPLI2PO1tMsuillOQp-1O_y56qG_bg8MyzPo&thX=95&thY=128&qNoSite=okno&siteWWW=&sId=939nrev5wcu-W2xXT6tg
http://www.krestanskevanoce.cz/


 5. 
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU V BOHDANČI 

 

O slavnosti výročí posvěcení chrámu – havelském posvícení jsme, jako 
každoročně v Bohdanči, rovněž děkovali za úrodu. Před obětním stolem byly 
naaranžovány různé plodiny jak ze zahrádek, polí, luk a lesů, tak rovněž květiny  
a med, na obětní stůl zdobil  chléb. Mši svatou za pana faráře Tomšíčka sloužil P. 
Mons. ICDr.  Karel Orlita. Na začátku posvětil všechny plodiny a na úvod přečetl 
důležitost proč je pro nás důležité, abychom za ně měli děkovali. Poté přednesl pan 
Veleta promluvu o plodinách a o tom, že není samozřejmé, mít obživu a kdyby nám 
Bůh nepožehnal slunce, vláhu a podmínky, těžko bychom se z úrody mohli radovat. 
Nakonec přečetl děkovnou modlitbu. Mše svatá pak probíhala jako obvykle. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této slavnostní 
posvícenské mše svaté – P. Mons. ICDr. Karlu Orlitovi, panu Janu Veletovi, paní 
Jitce Píchové, paní Anně Holubové, paní Marii Batelkové, panu Josefu Novákovi 
z Nové Louky, paní Boženě Linhartové a dále všem přítomným, kteří přišli  
a zúčastnili se této malé děkovné oslavy, která se vydařila.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY 

Vaše sponzorské dary, či příspěvky lze také zasílat 

na bankovní účet Farnosti Bohdaneč:  438716329/0800, 

do textového pole můžete napsat své jméno, či jméno dárce a účel 

platby, například na provoz kostela, opravy atd. Převod peněz 

z bankovního účtu na druhý účet je nejvýhodnější, co se týče poplatků. 

P. Mgr. Stanislav Tomšíček vám na požádání vystaví potvrzení o 

sponzorském daru pro daňové účely.  Srdečné díky za vaši štědrost! 
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NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 
 

Milí čtenáři, s velikou radostí vám opět předkládáme další hodinu 
náboženství, které zpracoval P. Martin Sklenář, s jehož souhlasem 
postupně otiskujeme všechny jím připravené hodiny. Oživit si naše 
znalosti a vědět k čemu a proč se hlásíme má pro nás velký význam. 

Ke studiu je třeba si také otevřít Bibli, Písmo svaté a přečíst si dané úseky. 
V případě, že by měl někdo zájem o koupi Bible, může se obrátit na Annu 
Holubovou, která Bible sežene. 
 

4. hodina – příběhy z první knihy Mojžíšovy 

– první hřích, Kain a Ábel, Noe a potopa a Babylonská věž 
  

Po té, co jsme se v minulých hodinách věnovali prvním dvěma kapitolám knihy 

Genesis, kapitolám, které pojednávají o stvoření světa, respektive člověka, 

dostáváme se v dnešní hodině ke kapitolám, jež nám vyprávějí o prvním hříchu, 

respektive o tom, co hřích přináší a znamená v lidském životě. 

První hřích 
Ve třetí kapitole knihy Genesis čteme zprávu o hříchu prvních lidí. Tento příběh 

krásným způsobem vystihuje hrůzu prvotního hříchu a zároveň naznačuje 

schéma našeho jednání při každém hříchu. Člověk odmítá žít podle Božího plánu 

spásy, neposlouchá ho (hřích jako neposlušnost) a vytváří si svůj vlastní plán 

(touha být sám sobě bohem, sám si určovat, co je správné a co je špatné, sám si 

určovat, jak dosáhnu štěstí, spásy). 

My se v této dnešní hodině budeme zabývat především samotným biblickým 

textem, tím, co nám říká o člověku a o lidském životě obecně. Co lze z tohoto 

úryvku vyvozovat pro mě osobně, jak se mám z něho poučit, čím je tento úryvek 

pro mě významným a důležitým, tomu se budeme věnovat 12. hodinu, až 

budeme hovořit o prvním hříchu a dědičné vině.  

Kontext třetí kapitoly knihy Genesis, kontext prvního hříchu 
Pro pochopení příběhu o prvním hříchu je dobré si předem ještě přečíst, co nám 

říká svatopisec ve druhém příběhu o stvoření. Zde dává Bůh člověku příkaz: „Z 

každého stromu zahrady smíš jíst
1
. Ze stromu poznání dobrého a zlého však 

nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti“ (Gen 2,16n). 

 

                                                           
1
 Hebrejština zde užívá ještě zřetelnější výraz. Nejen povolení jíst, ale naopak vybídnutí k jedení. Tedy spíše: „Z 

každého stromu zahrady směle jez“! 
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Dialog mezi hadem a ženou 
Příběh začíná tím, že had pokládá ženě otázku. V otázce pokušitel záměrně 

přehání a klame. Pokušitel nejspíš velmi dobře znal Boží příkaz. Svou lží však 

lstivě přiměl ženu, aby s ním vstoupila do rozhovoru. První chybou, kterou žena 

udělala, bylo, že skočila pokušiteli na tuto jeho taktiku, že se s ním, v touze 

chránit Boha ze lživého nařčení, začala bavit. 

Dialog, který žena s pokušitelem začala, odhalil její slabinu. Ve své odpovědi 

totiž vyjádřila, že nepochopila Boží příkaz. Eva ve své odpovědi přehání, 

k Božímu slovu něco přidává (ani se ho dotknout (srov. Gen 2,17 as Gen 3,3)). 

Ukazuje se, že člověk velmi často vnímá Boží příkaz jako něco, čím je mu cosi 

zakazováno. Boží příkaz má ale pozitivní rozměr. On oznamuje, jak máme jako 

svobodní lidé jednat. Odpověď Evy dává pokušiteli příležitost utvrzovat ji v tom, 

že Bůh je někým zlým, někým, kdo jim chce bránit ve štěstí. Člověk si tuto 

hloupost nechává ďáblem namluvit, vnutit. 

Člověk se velmi připodobňuje pokušiteli, se kterým hovoří. Přijímá způsob jeho 

uvažování. Rovněž přijímá způsob jeho mluvy (neříká Boží jméno). 

První hřích, a vůbec každý hřích, spočívá v neposlušnosti a v touze být jako bůh
2
. 

Hřích v kontextu stvoření 
Člověk je prvním stvořením, které je neposlušné. Příběh o stvoření ukazoval, že 

Bůh řekne a stane se. Teprve člověk neuposlechne to, co Bůh říká. Člověk 

nechce být poslušný Božímu plánu se světem, plánu spásy, ale rozhoduje se, že si 

sám bude bohem, že si sám bude určovat, jak žít, jak dosáhnout štěstí. Chce-li se 

postavit na roveň Bohu, pak to znamená, že opouští prostor Boha, prostor zdroje 

života a nutně se vydává na cestu ke smrti, záhubě (viz obrázek z nulté hodiny). 

Přijmeme-li biblické počítání dní, můžeme říci, že se takto člověk rozhoduje 

sedmého dne, tedy v ten den, kdy se měl vydat na cestu spásy, cestu uskutečnění 

stvoření. Člověk ale naopak tento plán spásy odmítá a vydává se na cestu záhuby. 

Důsledky hříchu 
V jedné věci měl had pravdu, a to totiž v tom, že člověk bude poznávat, co je 

dobré a co zlé. Hebrejský termín „poznávat“ označuje nejen rozumové poznání, 

ale rovněž poznání tělesné, neboli zakoušení oněch skutečností. Člověk na svém 

těle bude od této chvíle skutečně zakoušet nejen to dobré, ale i to zlé. Už zde 

                                                           
2
 Poznámka k tomu, o jaký plod se jednalo. Písmo svaté plod stromu neuvádí. V lidové tradici se hovoří o jablku. 

K „označení“ tohoto plodu vedla modlitba Otčenáš a její špatná výslovnost. Na závěr modlitby Otčenáš se modlíme: 

„ale zbav nás od zlého“, latinsky „sed libera nos a malo“. Latinské slovo malum znamená jak zlo, tak  

jablko. Pokud prodloužíme první slabiku, modlíme se tedy v modlitbě Otčenáš prosbu „ale zbav nás od jablka“… 
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tedy můžeme nalézt odpověď na to, jak je možné, že je zde zlo a Bůh proti němu 

nezasáhne. Je to člověk, kdo se sám pro něj rozhoduje, kdo jej chce ve svém 

životě poznávat. 

Biblická zpráva nám ukazuje důsledky hříchu. Hřích narušuje vztahy. Vztahy 

mezi lidmi (člověk poznává, že je nahý a uplete si fíkové listy a přepáše se jimi – 

Gen 3,7), mezi člověkem a Bohem (člověk se schovává před Bohem – Gen 3,8) a 

mezi člověkem a stvořením (v důsledku smrti je zabito první zvíře – kožené 

suknice – Gen 3,21). To nejhorší tak není vykonání samotného skutku, ale to, co 

po něm následuje.  

Důsledky hříchu jsou rovněž vyjádřeny prostřednictvím Hospodinových slov  

– říká se, co hřích v životě člověka vytváří (Gen 3,16-19). 

První člověk mohl netrpět. Ve hříchu se však člověk rozhodl, že chce poznávat i 

to zlé. Důsledkem hříchu je tedy skutečně to, že poznává i to zlé, že poznává i 

utrpení. Žena tak bude prožívat trápení a bolesti v těhotenství (v předávání života 

– samotný zrod života bude touto bolestí zatížen). Žena zároveň bude dychtit po 

svém muži, který nad ní bude vládnout. To vyjadřuje skutečnost narušení vztahu 

mezi mužem a ženou – už nejsou sobě rovní, jejich vztah není vztahem jednoty 

(prvotní plán – Gen 2,24), ale vztahem majitel, majetek, vztahem dychtění. 

Narušení vztahu člověka se stvořením je vyjádřeno ve slovech adresovaných 

Adamovi – „kvůli tobě nechť je země prokleta“ (Gen 3,17). Země rovněž 

přestává být pro člověka „rájem na zemi“, protože vydává člověku jen trní a 

hloží. Práce člověka na tomto světě, ke které byl stvořen (srov. Gen 2,5b), 

přestává být něčím radostným. Člověk pracuje v potu tváře. 

Trest po prvním hříchu 
Hřích s sebou přináší také trest. Tento trest spočívá ve vyhnání z ráje, což je 

zároveň otevřením možnosti pro nápravu (člověk v tomto stavu nemůže pojíst ze 

stromu života, a tak navěky strnout v tomto stavu odloučení). Trest tak není Boží 

pomstou, ale vytvořením prostoru k nápravě. To by měl být také hlavní smysl  

trestu při  jednání v našem životě.  

Od 4. do 11. kapitoly knihy Genesis jsou nám vyprávěny příběhy, které ukazují, 

jaký je důsledek lidského hříchu, co hřích přináší do lidského života a do 

stvoření. Zaměřme se tedy nyní v krátkosti na hlavní poselství jednotlivých 

příběhů.  

Kain a Ábel 
Ve čtvrté kapitole se vypráví příběh o Kainu a Ábelovi, o bratrovraždě. Toto 

vyprávění je jakýmsi doplněním zprávy o prvním hříchu. Konkrétním způsobem 
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Protoevangelium 
Důležitý je rovněž úryvek Gen 3,15, který nazýváme „protoevangeliem“, 

příslibem potomka, který přemůže pokušitele (srov. Ježíšovo pokušení na 

začátku jeho činnosti). se ukazuje, co to znamená, že v důsledku hříchu dochází 

k narušení vztahu mezi lidmi. 

Příběh o potopě světa 
Jedinečný je také příběh o potopě světa, který ukazuje, jakým způsobem je 

hříchem narušen vztah mezi člověkem a stvořením. Tento příběh navazuje na 

zprávy o stvoření. Ve druhé zprávě o stvoření jsme slyšeli, že země byla pustá a 

prázdná, protože nebylo člověka, který by spolupracoval s Bohem. Nyní člověk 

(prostřednictvím prvního hříchu) odmítl tuto spolupráci s Hospodinem, odmítl 

uskutečňovat jeho plán spásy se stvořením, odmítl smysl stvoření. Je narušena 

ona spolupráce, a svět tak přestává mít svůj smysl a do jisté míry se opět stává 

pustým a prázdným – není třeba, aby více byl. 

První příběh o stvoření navíc hovořil o tom, že druhého dne Bůh od sebe oddělil 

vody. Byl tak vytvořen prostor pro život. Příběh o potopě je určitým opakem 

tohoto stvořitelského aktu. Propusti nebeské klenby jsou otevřeny a dochází 

k opětovnému sjednocování dvou vod v jednu. Svět, který byl stvořen pro život, 

nemá v momentě, kdy se člověk rozhodl pro smrt, smysl.  

V příběhu o potopě je tak zdůrazněn žalostný stav lidstva, které se odklonilo od 

Boha. Člověk stále více propadá hříchu, neuskutečňuje plán spásy, 

nespolupracuje s Bohem. Potopa je jakousi reakcí na hřích – stvořený svět neplní 

své poslání být místem, ve kterém člověk zdravě roste – svět tedy spěje k zániku. 

Bůh se však rozhodne uchránit svět a již více nezahlazovat hříšníka společně 

s hříchem a dává stvoření nový smysl. 

V příběhu o potopě tak dostáváme znovu odpověď na jednu ze základních otázek 

lidstva. Jak je možné, že je Bůh a přitom je na zemi zlo. Při potopě Bůh rozhodl, 

že už nikdy nezahubí hřích společně s člověkem. Vrcholným zp obem se to stává 

zřejmým v okamžiku Kristovy smrti, kdy je na dřevo kříže vyzdvižen lidský 

hřích, ale zároveň je člověk zachráněn. Bůh tedy nechává nadále plynout život i 

v tom důsledku, že se člověk rozhoduje pro zlo.  

Stavba Babylónské věže 
Posledním příběhem z pradějin lidstva, je příběh o stavbě Babylonské věže. 

Tento příběh znovu rozvíjí tematiku prvního hříchu. I v tomto příběhu je 

vyjádřena touha člověka po tom, aby byl rovný Bohu. Tato pýcha a nemístná 

touha člověka má za konečný důsledek neschopnost se domluvit a rozdělení mezi 

lidmi. Člověk, který nestojí na svém místě ve stvoření, ale který se staví na místo 
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boha, se stává člověkem neschopným komunikace, domluvy. Důsledkem 

takového jednání je rozdělení se mezi lidmi. 

Příběhy třetí až jedenácté kapitoly nám tedy ukazují hrůzu lidského hříchu a 

toho, co v lidském životě vytváří, k čemu hřích vede. Znalost těchto příběhů nám 

může pomoci v boji s pokušením, v rozpoznávání hrůzy hříchu ve svém životě a 

v jeho odstraňování. 

Nabízené otázky k snadnějšímu studiu 

1. Jaké příběhy nám předkládají kapitoly 3-11 knihy Genesis?  

2. Kde nalezneme příběh o prvním hříchu? 

3. V čem spočívá první hřích?  

4. Jaký příkaz dal Bůh člověku v zahradě Edenu?  

5. Jaká byla první a zásadní chyba Evy?  

6. Jakým způsobem „pokušitel“ pracuje?  

7. Co člověku „dává“ hřích?  

8. Co je důsledkem hříchu?  

9. Kde najdeme tak zvané protoevangelium? 

10. Co je obsahem zaslíbení daného v protoevangeliu? 

11.  Jaký význam má Boží trest – vyhnání z ráje?  

12. Co nám ukazuje příběh o Kainovi a Ábelovi?  

13. Jakým způsobem odkazuje příběh o potopě na první příběh o stvoření?  

14. Jakým způsobem odkazuje příběh o potopě na druhý příběh o stvoření?  

15. Jaké je radostné poselství příběhu o Noemovi a potopě?  

16. Na co nám může příběh o Noemovi a potopě odpovědět?  

17. Na co klade důraz příběh o Babylonské věži?  
 

   
 

Datum narození Krista 

Ježíš Kristus se skutečně narodil 25. prosince roku 1 našeho letopočtu 

Kolem data narození Ježíše Krista se vedou v posledních dvou stoletích 
polemiky. Je zpochybňován rok narození Ježíše Krista, který určil opat Dionýsius 
Exiguus v 6. století. V 19. století někteří publicisté začali pokládat za rok narození 
Ježíše rok 7 př. n. l. Vycházeli z názoru, že konjunkce Jupitera se Saturnem, ke které 
v tomto roce došlo, byla „Betlémskou hvězdou“, o níž mluví evangelia. Podle toho, 
jak popisují evangelisté chování hvězdy vedoucí mudrce z východu do Betléma, však 
není možno konjunkci Jupitera se Saturnem za tuto hvězdu pokládat. 
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Chyby se dopouštějí tito publicisté  
i v datování smrti krále Heroda Velikého, 
kterou stanovili na rok 4 př. n. l. 
O datech jeho života jsou však v historii 
dosti přesné záznamy. Herodovi bylo 15 let, 
když Jan Hyrkán II. dovršil devátý rok, kdy 
jej Pompeius jmenoval veleknězem. Víme, 
že Herodes zemřel ve věku 71 let, to 
znamená v roce 2 či 3 n. l. Odpovídá tomu  
i trvání vlády jeho synů, mezi které rozdělil 
svoji říši, Archelaa, Filipa a Antipase. 
Kromě toho zatmění Slunce, o kterém 

mluví Josef Flavius jako o události, jež provázela Herodovu smrt, nastalo jak r. 4 př. 
n. l., tak r. 3 n. l. Takže je jasně prokázané, že se Ježíš narodil roku 1 n. l., tedy ve 26. 
roce Herodovy vlády, 42. roce vlády císaře Augusta a ve 3. čtvrtině 194. olympiády.  
Potvrdila se tak tradice východních církví, juliánský a gregoriánský kalendář, že se 
Ježíš narodil roku 1. Opat Dionýsius se nemýlil, nemohl se mýlit, protože měl  
k dispozici všechna data, která umožňovala správný výpočet. Ten potvrzuje i údaj 
uvedený u Hippolyta Římského z r. 204. V homilii z r. 386 sv. Jan Zlatoústý tvrdí,  
že zná datum Kristova narození z archivů římské říše, ve kterých se uchovávají data 
o sčítání lidu provedeném na rozkaz císaře Augusta. 
Datum narození Ježíše Krista 25. prosince potvrdil v r. 1958 prof. Shemarjahu 
Talmon z Hebrejské university, který sestavil podle Kumránských svitků rozpis 
služeb kněží v Jeruzalémském chrámu. Otec Jana Křtitele, Zachariáš, patřil  
k Abiášově kněžské třídě. Té přišla povinnost sloužit v chrámu dvakrát do roka  
a svitky uvádějí konkrétní data této služby. Konec jeho služby byl mezi 23. a 25. září, 
kdy byl počat Jan Křtitel. Od tohoto dne za šest měsíců počala Panna Maria Ježíše 
(anděl Panně Marii při zvěstování řekl, že Alžběta je v šestém měsíci), za devět 
měsíců poté, t. j. 25. prosince, se Ježíš narodil. Můžeme také vypočítat i den 
ukřižování Ježíše Krista. 
Židé jedli velikonočního beránka 14. nisanu, což je první jarní měsíc. Za Pontia 
Piláta, který Ježíše soudil, 14. nisan připadá na čtvrtek roku 33 n. l. Podle anglických 
astronomů v den uložení Ježíše do hrobu bylo v Jeruzalémě zatmění měsíce. 
 

Že Nový zákon popisuje skutečné události, nikoliv mýty, jak hlásají nepřátelé 
křesťanství, najdete na mých stránkách.  
(Ing. Vladislav Běhal, DrSc. Internetové stránky – Neviditelný pes 28. 12. 2013) 
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 MINISERIÁL o význačných svatých:       Část dvacátá druhá 

Svatý Štěpán (26. prosince) 

Pocházel pravděpodobně z helénských Židů. Stal se 

mužem pevné víry a apoštolé na něm pozorovali působení 

Ducha svatého. Proto když se rozhodli vybrat sedm mužů, 

kteří by jim pomáhali v péči o chudé a opuštěné vdovy, 

kázat, křtít a rozdávat eucharistii, byl jako první vybrán 

Štěpán. Jejich jáhenské ustanovení provázela modlitba 

apoštolů a vkládání rukou. Byl jeden z prvních 

Ježíšových následovníků. Jeho horlivost v plnění Boží 

vůle ho vedla k vydávání svědectví o Kristu-Spasiteli, a to 

až k vrcholnému svědectví krve. Jako prvomučedník je 

uctíván hned po svátku Kristova narození. Štěpán byl kvůli lásce ke Kristu 

ukamenován za hradbami Jeruzaléma asi kolem roku 35. Odměnou mu byla Boží 

náruč. 

Patron: kameníků, krejčích, tkalců, pracujících s koňmi, tesařů, zedníků; 

vzýván proti bolestem hlavy a za dobrou smrt 

Atributy: jáhenská dalmatika, kameny, kamenování, palma                                                                   
                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bohunka Laudátová 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫      POZVÁNKA  NA  VÁNOČNÍ  KONCERT        ♪ 

 

V sobotu, 27. prosince, večer o 18. hodině, proběhne v kostele Zvěstování 

Páně v Bohdanči již tradiční vánoční koncert – známá Česká Mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby - Hej mistře, v podání Kateřiny ZELENKOVÉ – 

soprán, Michala KLAMA, sólisty Státní opery Praha, tenor, Jany 

NOVÁKOVÉ, alt a Ondřeje ŠTEFÁČKA bas, dále vystoupí pěvecké 

sbory Vysočiny, Collegium chrámových hudebníků s dirigentem 

Františkem ŠTERBÁKEM. 

Koncert se koná díky spolupráci OÚ Bohdaneč a Farnosti Bohdaneč. 

Všichni jste srdečně zváni do bohdanečského kostelíku na známou a krásnou 

skladbu, kterou její autor, rožmitálský učitel Jakub Jan Ryba napsal v roce 

1796 na motivy pastýřských jesličkových her!    
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„V půlnoční hodinu, anděl se zjevuje, 

kolik že křesťanů dnes jen existuje...“ 

       (František Trtílek:   Antikoledy) 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř. K. FARNOSTI BOHDANEČ DNE 3. 12. 2014 

Přítomni:  P. Mgr. Stanislav Tomšíček, farář, p. Miroslav Petrus, p. Josef Laudát, Ing. Jan 

Veleta, pí. Jana Laudátová, Bc. Anna Holubová, pí. Martina Uttendorfská 

Nepřítomni: p. Josef Holub, p. Josef Slavík, pí . Marta Stehlíková, pí. Dana Mlčochová 
 

Na jednání se probíraly kromě jiného tyto body: 

 p. farář navrhl na 17.12. ranní mši svatou – rorátní – tázal se v kolik by měla začít 

– návrh byl stejně jako loni v 7.00, druhý návrh byl v 6.00, mše by měla být jen při 

svíčkách – stejně jako loni – do sklenic se položí zbytky svíček a rozloží se 

prostředkem kostela – paní Uttendorfská nebude hrát 
 

 Mše svatá na Štědrý den bude v 17.00, dotaz byl, zda by měla být bohoslužba slova, 

nebo mše svatá, dále jak ji přiblížit lidem – více hrát koledy, aby si mohli více 

zazpívat, Bc. Holubová navrhla, že se optá paní Martiny Bauerové, pokud bude 

v Bohdanči, zda by nezazpívala nějakou pastorelu, Ing. Veleta navrhl, aby si 

návštěvníci zapálili svíčku, Bc. Holubová navrhla na kamennou podlahu namalovat 

tvar hvězdy – komety, na kterou by si lidé mohli položit svíčku, paní Laudátová 

navrhla kometu vyrobit a obalit ji alobalem kvůli bezpečnosti; hvězdu vyrobí děti, 

pokud se do kostela dostane betlémské světlo – lidé by si mohli zapálit svíčku od 

betlémského světla – případně si ho pak odnést domů, pokud si na světlo vezmou 

lampičku atd., ve které si ho pak donesou domů 
 

 bohoslužby během svátků v Bohdanči – 24.12. – mše svatá v 17.00, 25.12. mše 

svatá v 9.45, 26.12. mše svatá v Třebětíně, (27.12. v 18.00 bude vánoční koncert 

v Bohdanči – Česká mše vánoční J. J.  Ryby), 28.12. zde bude bohoslužba slova – 

dotaz, zda máme shánět zástup, 1.1.2015 v 9.45 mše svatá, 4.1. mše svatá... 
 

 elektrika – přípojky – ČEZ je to akce ČEZu, nebude nutné toto platit, hodiny budou 

venku a to jak na faře, tak na kostele kvůli snadné dostupnosti zaměstnancům ČEZu 
 

 kanalizace – také budova fary v Bohdanči musí být připojena, aby se vyřešil problém 

s odpadem z fary (v současné době se jedná hlavně o nájemní byt rodiny 

Uttendorfských na patře, protože v přízemí nejsou žádné sociálky) nevíme, kolik bude 

práce na této přípojce stát (výkop, šachta, instalace), tato práce se bude dělat na jaře, 

pokusíme se získat nějakou dotaci, či příspěvek od OÚ, dotaz na p. Uttendorfského – 

jestli by si přípojku na kanalizaci nevykopali sami – p. Uttendorfský řekl, že ji kopat 

nebude; Ing. Veleta navrhl – že požádá dělníky, kteří kopou tyto přípojky v Bohdanči, 

aby ji vykopali i pro faru – práci bude muset farnost zaplatit, Bc. Holubová navrhla, že 

se optá na OÚ Bohdaneč, zda by nezaplatili farnosti tuto práci na přípojce, nebo něco 

nepřispěli; 5. 1. 2015 si bude moci každý, koho se připojení na čističku týká, 

prohlédnout projekty od 10.00 na OÚ 
 

 v souvislosti s napojením budovy fary v Bohdanči na čističku – se opět zopakoval 

návrh, který proběhl již několikrát v minulosti – využít práce s napojením  

a vybudovat dole v přízemí fary sociálky – tzn. wc, který je třeba, stejně tak jako 

v jiných budovách, kde se schází lidé, dále pak z důvodu například společenské akce  

– koncertu v kostele pro vystupující, nebo pro muzikanty při pohřbu, zejména v zimě, 

kdy už nefunguje pohostinství Bukovských u kostela -  pro tyto účely využívají lidé 
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park kolem kostela, což je v dnešní době nedůstojné, zvláště proto, že by neměl být 

problém sehnat prostředky na rekonstrukci; dále by se mohl udělat v přízemí fary 

kuchyňský kout a sprchový kout – jednak pro scházení se a pak pro případ, že by chtěl 

někdo na faře z jiných farností přenocovat – například během prázdnin – studenti atd., 

dále opravit případně vytápění, chodbu, což je běžné jinde, tato rekonstrukce je 

podmíněna financemi tzn., je třeba se poohlédnout po dotacích a zkusit sehnat peníze, 

dokud se sehnat dají na opravu fary a zkulturnit toto místo, také aby se předešlo 

informacím, že se farnost o budovu fary nestará a nechce starat 
 

 pan farář přednesl návrh na zvýšení nájmu za byt v prvním patře na faře 

v Bohdanči, na základě nájemní smlouvy na komerční nájem z Biskupství v Hradci 

Králové, (byt užívá rodina Uttendorfských (a to asi za 1000 kč za rok, podle 

posledního jednání farní rady o této problematice loni, na kterém se členové farní rady 

dohodli na zvýšení nájmu z 1000 kč za rok, alespoň na 500 kč za měsíc, avšak pí. 

Uttendorfská částku 500 kč měsíčně odmítla, protože by neměli na placení elektriky, 

kterou vytápí)  

k letošnímu návrhu na zvýšení nájmu se zvedla diskuze: že v dnešní době musí každý 

platit nájem a všechny povinné poplatky, že současný nízký nájem je výsměchem, 

finance nám z farnosti utíkají a není na provoz a údržbu fary; dále současný stav 

s nájmem může být problémem také na daňovém úřadě; průměrný nájem v obci je 

v současné době asi 3000 kč, pokud by se rodině zdála částka vysoká, měli by si 

zažádat na sociálce o příspěvky na bydlení (pokud tak již nečiní); v současné době se 

ze sbírek v kostele přispívá na poplatky za budovu fary; (rodina také využívá zdarma 

internetovou linku z farnosti); dle nájemní smlouvy staré více jak 20 let si má rodina 

drobné opravy a údržbu zařizovat sama, opravy většího typu má zařizovat farnost, 

která je vlastníkem fary, nevylučuje se, že i v bytech, které nájemníci užívají a nejsou 

jejich vlastníky, si zařizují drobné opravy na své náklady a zároveň platí nájem; fara 

patří farnosti, která by se o ni měla starat a zařizovat opravy většího rázu; p. 

Uttendorfský se ptal – kdo se bude o faru starat – odpověď členů farní rady byla – 

starat se bude farnost, jako vlastník, p. farář se ptal, kdo bude zajišťovat opravy – 

odpověď byla – farnost, jako to dělají jiné farnosti jinde a postupně si své budovy 

opravují a starají se o ně, ještě zazněla připomínka na opravu plotu, který není v 

pořádku 
 

 v souvislosti s pronájmem bytu na faře zazněla informace, že již vyšel zákon na 

povinné měřiče spotřeby (například elektřiny, vody, plynu atd.) pro ty, kteří 

pronajímají, žijí v podnájmu – zákonu ještě chybí prováděcí předpis, také budova fary 

bude potřebovat oddělené měřiče, aby se předešlo nedorozuměním kdo na koho 

přispívá, nebo doplácí a vše se narovnalo, spotřebu elektriky si rodina Uttendorfských 

platí sama 
 
 

 farnost si za rok vybere ze sbírek v kostele na provoz (v současné době jsme, 

vzhledem k počasí, ještě nezačali vytápět kostel akumulačními kamny), ze sbírek se 

platí příspěvek 500 kč na Biskupství na účetní, která pro nás zpracovává účetnictví, 

platila se revize komínů, revize hromosvodů a také se vybírá na sbírky vyhlášené 

biskupstvím (každý měsíc jedna sbírka, kromě dvou měsíců je odesílána jinam) 

 restituce – výtěžek z lesů nezůstane farnosti, daň z lesů – by měla jít biskupství, na 

pastoraci, pro farnost by měl být aktuální výtěžek z polností. 
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DRUHÁ INFORMACE O SBÍRKÁCH V BOHDANEČSKÉ FARNOSTI 

Na sbírkách v Bohdanči,Třebětíně a Michalovicích se od neděle, 17. 8. 2014 do 26.12. 

2014 vybralo celkem14.448 korun. Peníze pravidelně vybírají z kasiček pan Petrus, paní 

Holubová, pan Holub, nebo pan Laudát. Do konce roku se ještě vybere jedna sbirka, takže  

o přesné částce vás budeme informovat v prvním čísle roku 2015.  Níže je přehled: 
 

 

 

INFORMACE O SBÍRKÁCH V BOHDANEČSKÉ FARNOSTI k 21. 12. 2014 
 

Sbírky v Bohdanči a Třebětíně k 10. 8. 2014 celkem 25.926 korun 

   Sbírky od 17. 8. 2014 do 26.12. 2014 celkem 14.448 korun 

Sbírky za rok 2014 k 26. 12. 2014 celkem 40.374 korun 
 

   

Nabízené odpovědi k snadnějšímu studiu náboženství ke straně 10  
 

1. O prvním hříchu, o Kainovi a Ábelovi, o potopě a o Babylonské věži. 

2. Ve třetí kapitole knihy Genesis. 

3. V neposlušnosti a v touze být jako Bůh (být sám sobě bohem). 

4. Aby směle jedl ze všech stromů v zahradě vyjma jednoho. 

5. Že se bavila s pokušitelem.  

6. Snaží se nás přesvědčit, že Boží příkaz nám brání v plnosti života, brání 

nám v dosažení skutečného štěstí. 

7. Dává mu to, že na svém těle zakouší nejen to dobré, ale i to zlé.  

8. Zpřetrhání vztahů – mezi lidmi, mezi člověkem a Bohem a mezi člověkem 

a stvořením. 

9. Gen 3,15. 

10. Příslib potomka, který přemůže nepřítele. 

11. Dání prostoru k nápravě – člověk nemůže v tomto stavu pojíst ze stromu 

života. 

12. Jakým způsobem se projevuje v důsledku prvního hříchu narušení vztahu 

mezi lidmi. 

13. Dochází k otevření propustí a ke sjednocování vod, které byly druhého dne 

odděleny. 

14. Svět, ve kterém člověk nespolupracuje s Hospodinem, ztrácí svůj 

význam, ztrácí smysl, aby byl. 

15. Bůh nikdy nezahubí člověka s hříchem. 

16. Na to, jak je možné, že existuje Bůh a přitom také zlo. 

17. Člověk, který touží po tom, aby se rovnal Bohu, není schopný domluvit se  

s ostatními – přináší to tedy rozdělení. 
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Odchod paní Boženky Balcarové na věčnost 
 

Smutná zpráva nám přišla od pana Ing. Františka 
Nešpora ze sousední červenojanovické farnosti o úmrtí 
paní Boženky Balcarové, která zemřela po dlouhé těžké 
nemoci 3. listopadu 2014, ve věku 87. let. Rozloučení se 
konalo 6. listopadu 2014 v kostele sv. Petra a Pavla 
v Novém Hrádku, na kterém pan Ing. František Nešpor 
přednesl tuto řeč: 
 

Bratři a sestry! 
Tato pro nás smutná událost nás shromáždila, abychom 

se na tomto světě rozloučili s naší sestrou v Kristu Boženkou Balcarovou. Sestra 
Boženka se zde narodila 27. října 1927. Její profese, spíše poslání bylo učit 
náboženství. V létě v zimě pěšky docházela za svými žáky po okolních vesnicích. 
V té době musela navíc překonávat těžkou nemoc. Své poslání katechetky 
musela ukončit pro nástupu komunistů v roce 1948. Nastoupila proto jako farní 
hospodyně u kněze Karla Filipa, u něhož zůstala až do jeho smrti v roce 2001. 
S knězem dále spolupracovala při výuce náboženství, přípravě ministrantů, 
z nichž někteří ji navštěvovali do současné doby. 
V roce 1957 přišla s panem děkanem Filipem do naší červenojanovické farnosti. 
Spolu s knězem snášela všechny ty útrapy, které tehdejší dočasně mocní 
prováděli katolické církvi. Brzy si však s knězem svým skromným životem a 
slovy pochopení a útěchy pro těžkosti svých spoluobčanů získali úctu všech 
slušných lidí a respekt těch ostatních.  Sestra Boženka nebyla jenom farní 
hospodyní ale i tím člověkem, který se staral o výzdobu a úklid kostelů a byla 
spolupracovníkem kněze při rozsáhlých opravách všech tří kostelů.  Pro nás 
farníky byla stejně jako kněz oázou útěchy, když nám bylo úzko na duši. 
Rozdávala slova útěchy jiným, když sama dlouhá desetiletí trpěla bolestí 
z opakovaných zdravotních potíží. Ke svým bolestem se vyjadřovala slovy, že 
kdo trpí na tomto světě tak méně trpí po smrti. 
Milá Boženko! 
Tak jako se s Vámi v pondělí loučily zvony kostela svatého Martina v Červených 
Janovicích, kostela svatého Václava v Petrovicích, kostela Narození Panny Marie 
ve Vilémovicích, tak se i my červenojanovičtí farníci loučíme s Vámi na tomto 
světě. Jsme si vědomi, že naše poděkování a naše spolupráce s Vámi se nemůže 
vyrovnat Vašemu přínosu naší farnosti a tomu co jste pro nás znamenala, 
protože jste nám věnovala celý Váš život po dobu více jak půl století. 
V našich myslích a našich srdcích navždy zůstáváte tou naší milou 
Boženkou z fary.       F.N. 
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Zastupitelstva obcí spadajících do bohdanečké farnosti 

po komunálních volbách v říjnu 2014  

Bělá    7 členů zastupitelstva 
pan Pavel Lhoťan – starosta 

pan Milan Černý – 1. místostarosta 

paní Dagmar Filipová –2.místostarosta 

pan Pavel Šafler 

pan Zdeněk Kalhotka 

pan Jiří Prchal 

pan Milan Tvrdík 
 

finanční výbor:  

pan Jiří Prchal – zastupitel, předseda 

finančního výboru 

paní Jana Cudlínová 

Ing. Eva Skalická 
 

kontrolní výbor: 

pan Pavel Šafler – zastupitel, předseda 

kontrolního výboru 

Ing. Jana Flekalová 

paní Ivana Barešová 
 

paní Marie Kalhotková - hospodářka 

Bohdaneč   7 členů zastupitelstva: 
Ing. Jaromír Juna – starosta 

pan Milan Dlouhý – místostarosta 

Ing. Jan Mičánek 

pan Radek Zich 

Ing. et Bc. Pavel Trpišovský 

pan Jiří Sechovec 

Bc. Anna Holubová 
 

finanční komise:  

Ing. et Bc. Pavel Trpišovský  

– zastupitel, předseda finanční komise 
 

kontrolní komise:  

Bc. Anna Holubová – zastupitel, 

předseda kontrolní komise 

(komise jsou tříčlenné a každý  

z předsedů komisí si k sobě vybere ještě 

dva členy) 
 

 
 
 

paní Stanislava Benešová -hospodářka 
 

Číhošť (spadá tam bohdanečskou 

farností ves Hlohov)   9 zastupitelů 
pan Jaroslav Tvrdík – starosta 

pan Miloslav Čepek – místostarosta 

pan Vladimír Kotěra 

pan Jiří Prášek 

pan Jaroslav Urban 

pan Jiří Cihlář 

pan Jiří Novák 

pan Jiří Cihlář ml. 

pan František Bareš 
 

finanční výbor: 

pan Jiří Cihlář – předseda 

pan Jiří Prášek 

pan František Bareš 
 

 

 

Dobrovítov (pro Dědice) 
9 členů zastupitelstva 

Ing. Václav Zeman – starosta 

pan Josef Vavřička – místostarosta 

pan Josef Merenus 

pan Josef Čížek 

paní Marcela Sobotková 

pan Zdeněk Brabec 

pan Václav Dvořák 

Mgr. Jan Zeman 

pan Antonín Zavoral 

finanční výbor: 

pan Václav Dvořák – předseda 

finančního výboru 

pan Jaroslav Trtík 

paní Marcela Sobotková 
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Číhošť 
kontrolní výbor: 

pan Vladimír Kotěra - předseda 

pan Jaroslav Urban 

pan Jiří Cihlář ml. 
 

paní Marta Jelínková – hospodářka 

Dobrovítov 
kontrolní výbor: 

pan Bohuslav Čížek - předseda,  

pan Bohuslav Trojan 

paní Andrea Čížková 
 
 

paní Miroslava Merenusová - hospodářka 

Třebětín ( i pro Hostkovice) 
7 členů zastupitelstva 

pan Břetislav Kropáček - starosta 

pan Josef Jirák – místostarosta 

Bc. Veronika Hatáková 

pan Radek Haták 

pan Stanislav Petrus 

pan Jan Laudát 

paní Petra Klečáková 

 

finanční výbor: 

pan Radek Haták – předseda  

paní Petra Klečáková 

pan Jan Laudát 

 

kontrolní výbor: 

pan Stanislav Petrus 

paní Petra Klečáková 

pan Jan Laudát 

 

paní Renata Kropáčková  

- hospodářka 

 

Petrovice I. (spadá tam ves Michalovice)    
7 členů zastupitelstva 
Bc. Kristýna Jirkovská, DiS. - starosta 

pan Roman Vlasák - místostarosta 

paní Hana Poláková 

pan Jiří Kredl 

pan Josef Jarůněk 

pan Roman Malina 

paní Alena Dvořáková   

finanční výbor: 

pan Josef Jarůněk - předseda 

paní Jana Jarůňková 
 

kontrolní výbor 

pan Jiří Kredl - předseda 

pan Miroslav Anger 

pan Jaroslav Vejvodič 
 

komise pro kulturní a sportovní záležitosti 

paní Alena Dvořáková - předseda 

paní Hedvika Lhoťanová 

paní Martina Kafuňková 
 

komise pro vodní a lesní hospodářství 

pan Roman Malina – předseda 

pan Radim Dvořák  

pan Miroslav Čepeš 

komise pro občanské záležitosti: 

paní Hana Poláková 
   

 Gratulujeme všem zastupitelům k jejich zvolení a přejeme hodně sil, moudrosti, také 
selského rozumu, odvahy, citu a slušnosti, aby svěřené obce a občany dobře zastupovali, 
aby se na konci čtyřletého období mohli beze studu a strachu ohlédnout zpět za svojí 
prací, protože, jak zde bylo již před volbami napsáno: „ komu je hodně svěřeno a dáno  – 
od toho se hodně očekává...“. Za své zastupitele a zastupitelstva bychom se měli rovněž 
modlit a přimlouvat, aby Bůh vedl jejich rozhodnutí, nápady a myšlenky, aby se o své 
obce a občany dobře starali a stejně tak se modlit a přimlouvat i za své obce a místa. 
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PODĚKOVÁNÍ za chod a údržbu kostelů 

„Mezi dvěma lidmi budiž pro dobrodiní tento zákon:  

„Jeden, aby zapomněl, co dal,  

a druhý, aby nezapomněl, že něco dostal.“ Saeneca 
 kostelníkům:  panu Josefu Holubovi, panu Miroslavu Petrusovi, 

Josefu Laudátovi 

 varhaníkům:  paní Martině Uttendorfské, Ing. Janu Veletovi, 

          Prof. Zdeňku Uhlířovi 

 ministrantům:  Tomášovi a Anežce Uttendorfským, Honzíkovi  

a Pepčovi Mudrochovým, Ester a Filipovi Mlčochovým, 

Alžbětce a Margarétce Hrabčákovým 

 za čtení z Písma:  paní Stáně Mrázkové, paní Janě Mudrochové,  

Bohunce Laudátové, paní Erice Hrabčákové, paní Daně 

Mlčochové, paní Anně Holubové 

 za květinové dary pro výzdobu:  paní Marii Batelkové, paní 

Miladě Kopecké, paní Martě Stehlíkové, paní Marii Čaloudové, 

paní Aničce Píchové, paní J. Píchové, paní Anně Holubové,  

paní Klečákové, paní Hurtové, paní Bobkové 

 za adventní věnec:  Martám – Stehlíkové a Holubové 

 za vánoční stromky: panu Pavlu Hlavovi 

 za úklid kostela před Vánocemi: panu Josefu Holubovi 

 za instalování Betléma: ministrantům 

 za vánoční výzdobu kostela: paní Anně Holubové 

 za celoroční přípravu farního Zpravodaje:  členům  redakce 

 za kopírování Zpravodajů:   Obecnímu úřadu v Bohdanči  

a nejmenovaným, Bohu známým dárcům 

 za správu webových stránek farnosti:   Janě Laudátové 

 členům farní rady:   za jejich činnost a práci pro farnost 

 za zástup duchovního:   Th et Ph Mgr. Karlu Pompemu,  

em. Prof. P. Orlitovi 

 všem našim sponzorům, dárcům, přispěvatelům, příznivcům  

a spolupracovníkům 

 P. Tomšíčkovi za duchovní správu a nám všem za účast na 

slavení bohoslužeb během roku, pomoc, příspěvky, na chod  

a opravu kostelů, za modlitby. 
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Farní den 7. 9. 2014 
 
 

„ Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
 
 

Tento verš zazněl 23. neděli v mezidobí z evangelia podle Matouše. Kdy 

jindy by se mohly všechny naše farnosti, které jsou pod správou o. Stanislava, 

sejít ke společnému slavení eucharistie? Začali jsme mší svatou v kostele sv. 

Vavřince ve Zbraslavicích. Ve 2. čtení, z listu svatého apoštola Pavla Římanům, 

jsme slyšeli o podstatě naší víry – o základním přikázání, do kterého jsou shrnuta 

všecka ostatní: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Tohoto přikázání bychom 

se měli držet a dávat tím svědectví o Kristu Ježíši. Ve společenství se láska 

utužuje a lépe předává ostatním. Vždyť i v jedné písni se zpívá: „Poznají nás po 

lásce, křesťany… 

Po mši svaté jsme si prohlédli fotky z různých událostí a aktivit našich 

farností za působení o. Stanislava, tj. za poslední dva roky. Následovala 

katecheze o významu společenství a o podstatě farnosti. Pro děti byl také 

nachystán program, a proto se přesunuly do klubovny na faru, kde vytvářeli 

s Katkou Šimkovou a Hankou Vránovou „své kostely“. Pokračovali jsme 

obědem, který pro všechny připravila rodina Procházkova (především maminka). 

Poobědvali jsme pod širým nebem na farní zahradě. Odpoledne jsme strávili při 

rozhovorech, zpěvu písní a smíchu dětí, které se při hraní zajisté nenudily.  

Náš dík patří všem, kteří pomohli tuto akci zrealizovat a přidali své ruce 

k dílu, dále každému, kdo přišel, protože bez lidí se společenství vytváří těžko. A 

komu bychom měli poděkovat nejvíce? Děkujeme Bohu, že jsme mohli společně 

oslavovat jeho milost a lásku k nám a že nám dopřál tak krásné počasí.  
           Jana Procházková 

Tvořeníčko v Bohdanči na faře 

 

 

 

 

 

V sobotu, 29. listopadu odpoledne se  

ve společenské místnosti bohdanečské fary 

uskutečnilo, v rámci adventního setkání a ve 

spolupráci s Obecní knihovnou Bohdaneč, 

tvořeníčko, během kterého se tavily a vyráběly 

zvonečky z vosku. Sešlo se nás přesně tolik, 

abychom se všichni do místnosti vešli, nejprve jsme 

si očistili zbytky svíček a pak už se pokračovalo 

samotnou výrobou zvonečků. Letos jsme vyrobili 

zvonky nejen pro sebe domů, do bohdanečského kostela na doplnění, ale také do 

našeho filiálního kostela v Třebětíně. Strávili jsme společně na faře hezké, téměř 

už adventní odpoledne a poslední z nás se rozcházeli domů kolem 18. hodiny 

večer. Věříme, že si podobné setkání za rok opět zopakujeme.              A.H. 
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Krátce…. 
 další číslo našeho Zpravodaje vyjde na jaře, časopis vychází 4x do roka, 

je neprodejný, pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč, nová čísla naleznete 

opět na obvyklých místech v kostele v Bohdanči, nebo v našich filiálních 

kostelích, náklady na výtisk jednoho čísla činí asi 8 korun a jeho znění je 

rovněž k nahlédnutí na našich webových stránkách 

 budeme vděčni všem, kdo doručí výtisky nemohoucím bratrům a sestrám  

z Farnosti, ve svém okolí 

 články, příspěvky, připomínky, náměty v jakékoli podobě jsou vítány 

 všechna čísla doposud vydaných Zpravodajů, vytištěná barevně, 

naleznete k zapůjčení také v knihovnách – v Bohdanči a v Bělé, 

v případě, že někomu čísla chybí a má o ně zájem, obraťte se laskavě na 

redakční radu, kontakt je vzadu na poslední stránce, čísla vám budou 

dotištěna 

Proběhlo: 
 poděkování za úrodu o havelském posvícení v Bohdanči – díky všem, kteří 

se podíleli na přípravě výstavky z plodin a kteří plodiny darovali 

 21. 12. adventní setkání v Bohdanči na faře s výrobou voskových zvonečků 

 o první neděli adventní – žehnání adventních věnců a návštěva Mikuláše  

Plánované akce: 
 vzdělávací setkání – pozvání zajímavých hostů 

 setkání farníků při různých příležitostech během roku 

 výlety na poutní a zajímavá místa 

 koncerty 

 další akce, které se budou postupně vyhlašovat. 
 

 

Akce z okolí: 3. 1. ve 14.30, na Husově náměstí v Ledči n/S.- Živý Betlém, 

připomínka toho, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě. 
 
 

 

 
 

 

 

              
 

„Nauč nás počítat naše dny, 

ať získáme moudrost srdce.“ 

Bible, žalm 90, 12 
 

VŠEM VÁM PŘEJEME POŽEHNANÉ 

VÁNOČNÍ SVÁTKY A BOŽÍ PŘÍZEŇ  

PO CELÝ NASTÁVAJÍCÍ ROK! 
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DĚKOVNÁ... 
 

Za toto, Pane uč mě děkovat: 

Za vše, čeho je život můj tak pln, 

za drobnou radost, snahu 

chatrnou, 

za nepřervanou píseň rodinnou, 

za lesklé sklo a čistou podlahu, 

za ruce plné tvrdých mozolů, 

za zablácené botky dětí mých, 

za stůl, za kterým nikdo nechybí, 

kdo nabírat má z jeho hojnosti. 

 

Za toto, Pane, uč mě děkovat: 

za všechno prosté, 

 z čeho složen den, 

za jednotvárnou píseň pod okny, 

za kočku u kamen i za věrného psa 

i za sousedský milý pohovor, 

jas sluneční i listí odváté, 

za domov, kde se nikdo netrápí, 

že chodí v šatech nových  

před rokem... 

Za všechno toto, Pane, prosím Tě, 

pomoz mi začít Tobě děkovat, 

vždyť za lásku, jež váže mne k mým 

dnům, už vděčností mi srdce oplývá. 

 

Z angličtiny přeložila Marie Rafajová 
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Římskokatolická farnost Bohdaneč 
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání 

Kontaktní údaje: Mgr. Stanislav Tomšíček 
Mobil:          +420 732 513 972 

Telefon:       +420 327 591 170 
E-mail:   rkfzbraslavice@gmail.com 

www.    farnostbohdanec.estranky.cz 
 

Kostelník v Bohdanči:      pan Josef Holub 
Kostelník v Třebětíně:   pan Miroslav Petrus 
Kostelník v Michalovicích:    pan Josef Laudát 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 

24.12. Štědrý den 17.00 Mše svatá   P.Tomšíček BOHDANEČ 

25.12. Hod Boží vánoční 9.45 Mše sv.  P.Tomšíček BOHDANEČ 

26.12. Svátek Sv. Štěpána 9.45  Mše sv. P. Tomšíček TŘEBĚTÍN 

28.12. neděle 9.45 Bohoslužba   Mgr. Pompe  BOHDANEČ 

1.1. Nový rok 9.45  Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

4.1. Tři králové 9.45  Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

11.1. Křest Páně 9.45  Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 

Neděle 9.45 Mše svatá Bohdaneč 

Úterý 18.00 duchovní setkávání pro děti na faře Bohdaneč 

Středa 18.00 Mše svatá Bohdaneč 

Podle ohlášek v kostele v Bohdanči a na vývěskách - Třebětín 

Podle ohlášek v kostele v Bohdanči a na vývěskách - Michalovice 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informační letáček ŘK farnosti Bohdaneč                 články a příspěvky vítány  

Redakční rada: P. Mgr. Stanislav Tomšíček                 

                                 Bc. Anna Holubová, Bc. Bohunka Laudátová, Jana Laudátová 

Kontakt:               redakcefarnihocasopisu@seznam.cz 

ŘK farnost Bohdaneč sdružuje: 

Bohdaneč - kostel Zvěstování Páně; kaple Nejsvětější Trojice; Bělá – kaple sv. 

Jana Nepomuckého; Dědice – kaple sv. Petra a Pavla; Dvorecko; Hlohov; 

Hostkovice;Kotoučov;Michalovice – kostel sv. Matouše apoštola a 

evangelisty; Nová Louka; Prostřední Ves; Řeplice - kaple Navštívení Panny 

Marie; Šlechtín – kaple Všech svatých; Tasice, Třebětín – kostel Navštívení 

Panny Marie; Vickovice – kaple Nejsvětější Trojice. 
 


