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Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky, bylo slyšet, jak mezi sebou šeptají. 
 

První svíčka vzdychla a řekla: "Jmenuji se MÍR , 
Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice 
svítí, ale lidé mír nedodržují." Její 
světlo bylo čím dál menší, až docela zhaslo.... 

 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: 
"Jmenuji se VÍRA. Toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni 
mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce 
o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!" 
Průvan zavlál v místnosti a druhá svíčka zhasla. 

 

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: 
"Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě 
nevšímají, nechtějí mě. Odstavili mě na stranu, vidí jen sami 
sebe. Už nemám síly, abych hořela." A s posledním záchvěvem 
zhaslo i toto světlo. 

 

V tom do místnosti vstoupilo dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: "Vy musíte 
svítit a nebýt zhaslé a skoro začalo plakat. 
 

V té chvíli zašeptala i čtvrtá svíčka: 
"Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno, s mojí pomocí 
můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit.  
Jmenuji se NADĚJE.“ Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a 
rozsvítilo všechny ostatní svíčky. 
 

PPPPlamen naděje by nikdy neměl v tvém životě zhasnout...  
A každý z nás by měl neustále udržovat plameny MÍRU, VÍRY, 
LÁSKY A NADĚJE. 
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Slavnost Ježíše Krista Krále - 22. listopadu  (konec církevního roku) 
 

Ježíš Kristus je král. 
 

Co si vybavíte, když slyšíte slovo král? Pohádkového krále, karetního, filmového, 
krále komiků, krále diskoték a možná ještě spoustu jiných. Být králem znamená mít 
světskou moc, území, armádu, žezlo... Taky svobodu, protože král není závislý na 
libovůli někoho jiného. 
Nějaká taková byla i představa Piláta, před kterým Pán Ježíš prohlásil, že je skutečným 
králem. Pro Piláta bylo ovšem nepochopitelné, jak toto někdo může tvrdit a nemít 
žádnou z těchto zdánlivě nezbytných královských rekvizit. Jenže právě tyto rekvizity 
jsou znaky králů a vládců, jejichž panování je limitováno několika roky či desetiletími, 
zatímco to Kristovo trvá věčně. Je to království, za kterým stojí Bůh. Království 
pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a míru. 

Ježíš je Král králů, Pán pánů, všemohoucí, vševládný, ale zcela jinak, než bychom 
čekali, jinak než triumfem. Stal se králem svou poslušností vůči tomu, co chtěl jeho 
Otec, a pokorou, se kterou přijal záměr vykoupení. I my jsme vyzýváni, abychom ho 
následovali, abychom se kvůli němu nebáli ponížení, abychom se nebáli zřeknout sami 
sebe, svých plánů, představ, svých věcí.  Ježíš říká: „Moje království není z tohoto 
světa. Není vydobyto nějakým vítězným povstáním, ale je darováno. Darováno právě 
skrze poslušnost.“ 

Často jsme svazováni tím, co chceme sami, bez Krista. Jsme svazováni ve svém 
smýšlení a jednání, svým životem, v němž toužíme po svobodě, která ale záleží jen na 
nás samotných. „To je můj problém...! Je to moje věc!“ říkáme. Co na to Kristus? 
„Vzdej se všeho. I sebe, i své svobody. A až to uděláš, potom teprve budeš svobodě 
blízko. Bude ti darovaná.“ Zní to zvláštně, viďte? Ale on hojností a dary nadmíru 
zahrnuje právě ty, kteří za ním přicházejí, když všechno opustili. 

Ježíš Kristus je skutečný král. Král Vesmíru a světa, ale i tvého života. Je jím natolik, 
nakolik ho za krále uznáš. Chce být vědomým Králem tvého probuzení a vstávání, 
Králem ranní modlitby i snídaně, pobytu ve škole i přestávek, Králem tvého studia i 
přípravy na povolání, Králem Tvého smýšlení, mlčením, mluvení i uvažování o tom, 
jakým způsobem chceš v životě pomáhat druhým, Králem všech tvých vztahů, tvých 
dopisů, tvých her, tvých zájmů, tvého usínání.... 

Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a 
ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve 
službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží 
království.   
Je jím skutečně i pro tebe? Modlím se za to, aby byl a aby ses mohl spolu s ním stát 
požehnáním pro druhé.            

                Text brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho 
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Milí farníci 

V tuto dobu prožíváme advent, který směřuje k Vánocům, ale očekáváme také velký 
dějinný advent: příchod Páně, který vyústí v jeho království, jež „bude bez konce“. 
Naši předkové ve velké víře ze sebe vydávali maximum obětavosti a žili v netrpělivém 
očekávání právě tohoto druhého adventu a příchodu. Často pěšky, někdy i na boso 
chodívali na ranní mše do velkých dálek a byli vděčni i za takovou nepohodlnost.  
Naše konzumní generace, chce především přijímat, dostávat, brát. Na mši se chodí, či 
jezdí tak, aby nám to „vyhovovalo“, čas, místo, provedení mše, vytápění a další 
hlediska. Ani kněží nejsou vyjmutí z hodnocení, měli by to „umět s dětmi“, měli by 
navštěvovat své ovečky, kázat tak, aby nám to také něco „dalo“, abych si z toho 
kostela také něco „odnesl“,pokud si myslím, že je to jinak, jsme nespokojení, jako by 
snad přijímání Ježíše Krista v Eucharistii, nebylo něčím tak velikým, že to i případnou 
nelibost z různých důvodů a nároků daleko přebije.   
Naši prarodiče mnohé obětovali a vydávali. Současná generace je málo ochotna 
podobných obětí, pouze přijímáme, zajímá nás zisk, „jsme lidem v temnotách“, proto 
je pro nás často těžké pochopit proč se Ježíš Kristus stal člověkem a vzal na sebe 
lidské tělo, aby se opět daroval, obětoval, pro naše hříchy a naši záchranu.  
V tom je symbol jak adventu, tak Vánoc, očekávání a radost definitivního příchodu 
našeho Zachránce. On změnil svět a naše životy a je největší dar jaký nám mohl být 
dán. Přeji všem krásné a požehnané Vánoce, v nastávajícím roce zdraví, úspěch  

a Boží přítomnost!                    P. Antonín Pavlas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ADVENTNÍ PÍSNĚ ADVENTNÍ PÍSNĚ ADVENTNÍ PÍSNĚ ADVENTNÍ PÍSNĚ ––––    RORÁTYRORÁTYRORÁTYRORÁTY    
    

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní 
písně - "roráty",sestavené podle biblických textů, převážně 
prorockých. (Roráty - název pochází 
 z nejznámější latinské adventní písně pocházející  
z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám 
dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání 
spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás 
spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená 
Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. 
Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno 
přes celá století. 

� 



�   MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách a 
význačných místech:   Část třetí
 

    

Další vesnicí, která patří do naší F
Bohdanče. Její jméno dostala podle příjmení Šlechta.
1367. Pánové ze Šlechtěna se uvádějí až v
zemanech je málo historických zpráv. Na počátku 16.

na kamenném podstavci litinový kříž z
V kronice bohdanečské farnosti je napsáno, že kříž roku 
vlastní výlohy tamnější familiant, čili rolník, číslo domu 8
Železný kříž na kamenném pod
každý pátek a přes celý postní čas světlo dával, obehnaný dřevěným zábradlí
S tim závazkem je to číslo domovní
zavázáno bude.        
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MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách a 
ást třetí    

Š L E CH T Í NŠ L E CH T Í NŠ L E CH T Í NŠ L E CH T Í N    

ří do naší Farnosti je Šlechtín. Leží severozápadně od 
Bohdanče. Její jméno dostala podle příjmení Šlechta. První zmínka je z

nové ze Šlechtěna se uvádějí až v roce 1390. O těchto šlechtínských 
zemanech je málo historických zpráv. Na počátku 16. století se Š

přestěhovali na tvrz 
odkud spravovali svůj majetek. 
Pravděpodobně na
tvrzi sídlil Jiří Zikmund Šlechtín 
ze Sezemic, jeho manželka zde 
roku 1618 zemřela. Z
nedochovalo. Později byl Šlechtín 
pod správou ledečského panství. 
V polovině 19.
lidí, počet však klesal. Do roku 
1960 patřila
Prostřední Ves, od toho roku pod 
obec Bohdaneč.
Na návsi mezi dvěma
chráněnými lípami stojí kaplička
Všech svatých 
z 20. století, nedávno znovu 
slavnostně vysvěcená. Vedle st

litinový kříž z 19. stol.  
V kronice bohdanečské farnosti je napsáno, že kříž roku 1862 postavil na své 
vlastní výlohy tamnější familiant, čili rolník, číslo domu 8, Josef Vosá

m podstavci s přidělanou svítilnou, do které často, 
celý postní čas světlo dával, obehnaný dřevěným zábradlí

tim závazkem je to číslo domovní, tento kříž vždy v pořádku udržovati 

  

      Jana Laudátová

MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách a 

arnosti je Šlechtín. Leží severozápadně od 
První zmínka je z roku 

roce 1390. O těchto šlechtínských 
století se Šlechtínové 

přestěhovali na tvrz v Řeplicích, 
odkud spravovali svůj majetek. 
Pravděpodobně na šlechtínské 
tvrzi sídlil Jiří Zikmund Šlechtín 
ze Sezemic, jeho manželka zde 
roku 1618 zemřela. Z tvrze se nic 
nedochovalo. Později byl Šlechtín 
pod správou ledečského panství. 

polovině 19. stol zde žilo 150 
lidí, počet však klesal. Do roku 
1960 patřila vesnice pod 
Prostřední Ves, od toho roku pod 
obec Bohdaneč. 
Na návsi mezi dvěma státem 
chráněnými lípami stojí kaplička 

 se zvoničkou  
20. století, nedávno znovu 

vysvěcená. Vedle stojí 

1862 postavil na své 
Josef Vosáhlo. 

stavci s přidělanou svítilnou, do které často, 
celý postní čas světlo dával, obehnaný dřevěným zábradlím. 

vždy v pořádku udržovati 

Jana Laudátová 
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V tento čas jsme vybrali dvě otázky a položili je panu 
faráři, představeným některých našich obcí a několika 
farníkům, aby nám sdělili: 

1. Těšíte se na Vánoce a proč? 
2. Co očekáváte od nového roku? 

 

pan farář Antonín Pavlas: 
1. Na Vánoce se těším, protože je 

to velký církevní svátek 
Narození Pána Ježíše Krista 
z Marie Panny, je to spojeno se 
slavnostní náladou, dobrým 
jídlem a pitím, dáváním dárků a 
je to zimní slunovrat, slunce se 
k nám bude zase vracet. 

2. Nevím, co mi nový rok 
přinese, budoucnost je v rukou 
Božích, pro českou církev 
očekávám nového pražského 
arcibiskupa, 
 pro český stát bych si přál 
novou slušnou vládu, pro sebe 
bych si přál dobré zdraví, budu 
se o to snažit zdravou výživou 
s ovocem a zeleninou a Boží 
požehnání pro sebe i své bližní: 
Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti 
požehná! 
 

paní Marie Batelková, Řeplice: 
1. Mám ráda všechny církevní 

svátky během roku, každý má 
svůj význam. Na Vánoce se 
zvlášť těším, jejich atmosféra 
umocněna vůní vánočního 
cukroví, jehličí, rozzářených 
vánočních stromečků a hlavně 

betlém připomínající narození 
Ježíše Krista, dává těmto 
svátkům svoji důstojnost. Čím 
jsem starší, tím více 
vzpomínám na Vánoce prožité 
v dětství. Ač byly většinou 
chudé, tím byly svátečnější. 

2. Od nového roku očekávám, že 
zvítězí hodnoty duchovní nad 
hodnotami materiálními. Všem 
přeji zdraví a dobrou pohodu 
po celý rok 2010. 
 

pan Pavel Lhoťan, starosta 
Bělé: 

1. Na Vánoce se samozřejmě 
těším.  Vánoce jsou svátky 
pokoje, lásky a míru. Je to 
období, přinášející do našich 
všedních dnů, které jsou 
naplněny prací, možnost 
zastavení se a zamyšlení se jak 
nad našimi životy, tak i nad 
našimi skutky. Je to sváteční 
čas, při kterém bilancujeme 
uplynulý rok a zamýšlíme se, co 
jsme udělali dobře a co jsme 
mohli udělat mnohdy lépe.  
Čas rozjímání a vzpomínek na 
ty, kteří už s námi u 
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štědrovečerní večeře sedět 
nemohou.  

2. Pro mě osobně bude rok 2010 
rokem naprosto zlomovým, 
neboť očekáváme narození 
dítěte. Tím by dostal můj život 
zcela jiný smysl, než jaký 
doposud měl. 
Na závěr bych chtěl popřát jak 
svým spoluobčanům v Bělé a 
Tasicích, tak občanům 
sousedních obcí a všem 
čtenářům farního časopisu, 
šťastné a spokojené vánoční 
svátky. Do nového roku pak 
přeji hodně zdraví, štěstí, 
pohody a vzájemného 
porozumění. 
 

Ing. Václav Zeman, starosta 
obce Dobrovítov – Dědice: 

1. Na Vánoce se vždy velmi 
těším, manželka napeče 
dobré cukroví, jako rodina se 
v klidu, míru a pokoji 
sejdeme nejen u stromečku, 
ale strávíme společně svátky. 
Mám čas i na sport a 
procházky. 

2. Od nového roku očekávám 
dobré zdraví, pohodu a klid 
v rodině i v zaměstnání. 
 

Martinka Píchová, Bohdaneč: 
1. Těším se, že už nebude 

škola, že přijde Ježíšek. 
 

paní Eva Šindelářová, 
Prostřední Ves: 

1. Letos úplně jinak než 
předešlá léta. Snažím se to 
pojat duchovněji. Připravit se 
na narození Ježíše Krista, 
Boha, který se stal člověkem, 
a tak více či méně opustit 
zaběhnuté koleje přípravy na 
svátky klidu a míru. Vrátila 
jsem se z duchovního 
cvičení, kde jsem 4 dny 
rozjímala o důležitých i méně 
důležitých věcech o sobě, své 
rodině, známých. Bylo to 
náročné a krásné. A doufám 
ještě bude, neboť vše co 
jsem prožila, budu 
konfrontovat v každodenním 
životě. Jinak by se duchovní 
cvičení minulo účinkem. 
Vánoce jsou pokračování 
adventu. Chci se nechat vést 
boží Trojicí. Prožívat tu boží 
přítomnost a krásu, která se  
nám narodí. 

Děkujeme všem osloveným za 
jejich odpovědi a přejeme nejen 
jim, ale všem čtenářům a všem 
nám šťastné a veselé, radost 
z narozeného Ježíška a Boží 
požehnání v novém roce. 

 



 

POUŤ DO ŽELIVA A NA KŘEMEŠNÍK

Podzimní pouť-výlet jsme původně plánovali do Luže, ale protože tamní kostel je 
uzavřen a bude dva roky v 
Křemešník u Pelhřimova. 
V neděli, 20. září nás uvítalo příjemné podzimní sluníčko, cesta do Želiva rychle 
uběhla, na místě jsme byli již před půl devátou.  Protáhli si po cestě tělo a prohlédli 
zvenku krásný opatský barokní 
budovy.  Místo se začalo zaplňovat autobusy a turisty a poté, co byl otevřen kostel 
jsme zjistili, že právě tu neděli bude mimořádně Mše svatá už v

v nové restauraci Na Kocandě.  Naše 
v Želivě si prodloužíme a využijeme všeho, co se nám ten den nabízelo
Nejprve jsme si tedy prošli venkovní areál a poté
kde byl v příjemném prostředí všem návštěvníků zajištěn bezplatně 
moučníku a výběru nápojů.  Po jídle, jsme poseděli v
probíhal moderovaný program s
skupina. K odlehčenému nepolitic
i kněz Fiala, politik Cyril Svoboda, který přijel s
Pithart.  Naše skupinka asi po hodině 
1139, dále barokního opatského koste
Jan Blažej Santini a který patří m
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POUŤ DO ŽELIVA A NA KŘEMEŠNÍK

výlet jsme původně plánovali do Luže, ale protože tamní kostel je 
 rekonstrukci změnili jsme plán a jeli

neděli, 20. září nás uvítalo příjemné podzimní sluníčko, cesta do Želiva rychle 
uběhla, na místě jsme byli již před půl devátou.  Protáhli si po cestě tělo a prohlédli 

barokní kostel Narození Panny Marie, 
budovy.  Místo se začalo zaplňovat autobusy a turisty a poté, co byl otevřen kostel 
jsme zjistili, že právě tu neděli bude mimořádně Mše svatá už v 

neděli je o půl jedenácté). Usadili jsme se 
v chrámu, který se zanedlo
celebroval pater Fiala, bývalý mluvčí 
biskupské konference, zpěvem doprovázel 
pěvecký sbor mladých lidí z
Oslavou.  Mezi věřícími jsme rovněž zahlédli 
politika Jana Kasala s manželkou a několik 
kandidátů do parlamen
rodinami, někteří z nich četli z
otce Fialy byla optimistická
povzbuzující. Bohoslužby na tomto místě 
byly velkým zážitkem.  Na 
ohláškách bylo oznámeno
návštěvníky je připraven pestrý program, 
prohlídka kláštera a kostel
zdarma, stejně tak i 
pivovaru s ochutnávkou silné
Gotschalk, také s volným vstupem
pro děti a pro všechny zajištěné obědy

raci Na Kocandě.  Naše výprava se rozhodla, že upravíme plán, 
a využijeme všeho, co se nám ten den nabízelo

y prošli venkovní areál a poté se přesunuli do nové r
mném prostředí všem návštěvníků zajištěn bezplatně 

moučníku a výběru nápojů.  Po jídle, jsme poseděli v zahradě vedle restaurace, kde 
íhal moderovaný program s hudebním doprovodem, o který se starala country 

nepolitickému rozhovoru, byl po obědě
i kněz Fiala, politik Cyril Svoboda, který přijel s manželkou, dostavit se měl také Petr 

t.  Naše skupinka asi po hodině odešla na prohlídku kláštera,
opatského kostela, který po vyhoření v roce 1712 přestavoval 

patří mezi nejcennější památky u nás. Z

POUŤ DO ŽELIVA A NA KŘEMEŠNÍK 

výlet jsme původně plánovali do Luže, ale protože tamní kostel je 
ekonstrukci změnili jsme plán a jeli do Želiva a na 

neděli, 20. září nás uvítalo příjemné podzimní sluníčko, cesta do Želiva rychle 
uběhla, na místě jsme byli již před půl devátou.  Protáhli si po cestě tělo a prohlédli 

tel Narození Panny Marie, nádvoří a přilehlé 
budovy.  Místo se začalo zaplňovat autobusy a turisty a poté, co byl otevřen kostel 

 devět hodin (každou 
nácté). Usadili jsme se 

chrámu, který se zanedlouho zaplnil. Mši 
Fiala, bývalý mluvčí České 

biskupské konference, zpěvem doprovázel 
pěvecký sbor mladých lidí z Náměště nad 
Oslavou.  Mezi věřícími jsme rovněž zahlédli 

manželkou a několik 
mentních voleb s 
četli z Písma.  Kázeň 

Fialy byla optimistická a velmi 
uzující. Bohoslužby na tomto místě 

m.  Na jejich konci, při 
bylo oznámeno, že pro všechny 

připraven pestrý program, 
prohlídka kláštera a kostela s průvodcem 

i tamního želivského 
ochutnávkou silného piva 

volným vstupem, program 
pro všechny zajištěné obědy 

odla, že upravíme plán, pobyt 
a využijeme všeho, co se nám ten den nabízelo.  

se přesunuli do nové restaurace, 
mném prostředí všem návštěvníků zajištěn bezplatně oběd včetně 

zahradě vedle restaurace, kde 
o který se starala country 

po obědě mimo jiné přizván 
manželkou, dostavit se měl také Petr 

odešla na prohlídku kláštera, založeného roku 
roce 1712 přestavoval 

ezi nejcennější památky u nás. Zasvěcení průvodci 
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nám o nich podali výklad. V místním pivovaru byla navíc ještě možnost ochutnávky 
piva. Pobyt v Želivě se nám nečekaně dobře vydařil a změna trasy se vyplatila. Dalo 
by se napsat, že jsme byli ve správnou dobu na správném místě ☺.   
Krásné počasí nás odpoledne vylákalo ještě na Křemešník.  To je nejvyšší bod 
západní části Českomoravské vrchoviny, vysoký 765 m n.m,, jehož vrchol a svahy 
jsou pokryty bukovým a smrkovým lesem, těžila se zde stříbrná ruda a je součástí 
přírodní rezervace.  Mezi lidmi je Křemešník známý hlavně jako posvátné poutní 
místo. Říká se mu Svatá hora Vysočiny. Na vrcholku byl postaven počátkem 
18. století (1710 - 1720) trojlodní poutní kostel Nejsvětější Trojice. Hodnotná 
pozdně barokní stavba vznikla rozšířením z původní gotické kaple z roku 1555. 
Také vnitřek kostela obsahuje symboliku Nejsvětější Trojice, hlavní trojboký oltář, u 
kterého je možné sloužit tři mše najednou, nástěnné malby a vitrážová okna. Místní  
pan Hána nám jej na požádání  otevřel a přidal ještě výklad nejen o historii a 
současnosti kostela, ale také o areálu a sousedních budovách, léčivé vodě ze stříbrné 
studánky a barokní kapli z roku 1689, která stojí při prameni. Od ní ke kostelu vede 
nádherná lesní, zhruba kilometrová, křížová cesta zakončená Božím hrobem. Poblíž 
kostela stojí nedokončená stavba romantického Větrného zámku z roku 1930. Na 
protějším vrchu je 40 m vysoká rozhledna z roku 1993, odkud jsou při dobrém 
počasí vidět Alpy, nedaleko je poutní hotel, lyžařský vlek a sjezdovka. 
Na Křemešníku se dříve scházeli význační lidé, spisovatelé, umělci, politici, byla zde 
založena Matice křemešnická. Příjemné nedělní odpoledne trávilo kromě nás, na 
stříbrné hoře  Křemešníku také plno dalších turistů a poutníků. Naši předkové sem 
kdysi chodívali na poutě pěšky.  Je to opravdu krásné místo v přírodě.    
Cesta zpět rychle uběhla, všichni a v pořádku jsme se domů vrátili okolo půl šesté. 
Den jsme hezky prožili, tento třetí výlet jakoby se nesl v duchu „do třetice všeho 
dobrého“. Mnohé nám k našemu původnímu záměru bylo přidáno a požehnáno ☺! 
 

Další výlety-poutě dá-li Pán Bůh a dle zájmu podnikneme opět na jaře, včas dáme 
vědět jak ve Zpravodaji, tak v ohláškách v kostele, nebo na vývěsních tabulích. AH                                               

            
Křemešník, pohled na kostel a v pozadí           Čelný pohled na vchod kostela 
Kalvárie 



�   MINISERIÁL o význačných svatých: 

S V A T Ý   

Dalším světcem kterého Vám chci představit je svatý Mikuláš. Jméno Mikuláš 
pochází ze slov niké (vítězství) a 
řeckého západolykijského města Patary. 
S jeho jménem je spojena dětmi oblíbená mikulášská nadílka v
tohoto svátku. A jak to vlastně vzniklo? Původ nadělování souvisí 
s Mikulášovou štědrostí. Když byl mladý tak se dozvěděl o zchudlém 
patarském sousedovi, jenž n
hrozilo, že skončí jako poběhlice. Mikuláš tajně vhodil do měšťanova domu 
část svého zděděného jmění, a sice měšce s

vždy také zlatou kouli či hroudu. Jednotlivým dívkám, 
ráno vždy značně překvapeným, dopo
uchránil je před mravní zkázou. 
Svatému 
Budějovicích. Tento svátek se slaví v
svatý 
to  Nicholas nebo v

 

 

 

 

Na konci cesty není cesta, ale cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na 

Také cesta adventem
Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Pán

A na konci života není 

„Já jsem př
Kdo ve mne v

Bible, Janovo evangelium 12,46
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MINISERIÁL o význačných svatých:   Část druhá    

T Ý   M I K U L Á Š      ( 6. prosince

Dalším světcem kterého Vám chci představit je svatý Mikuláš. Jméno Mikuláš 
(vítězství) a laós (lid). Sv. Mikuláš pocházel z

řeckého západolykijského města Patary.  
jeho jménem je spojena dětmi oblíbená mikulášská nadílka v

tohoto svátku. A jak to vlastně vzniklo? Původ nadělování souvisí 
Mikulášovou štědrostí. Když byl mladý tak se dozvěděl o zchudlém 

patarském sousedovi, jenž nemohl svým třem dcerám dá
hrozilo, že skončí jako poběhlice. Mikuláš tajně vhodil do měšťanova domu 
část svého zděděného jmění, a sice měšce s penězi, a podle různých vyobrazení 

vždy také zlatou kouli či hroudu. Jednotlivým dívkám, 
ráno vždy značně překvapeným, dopo
uchránil je před mravní zkázou.  

atému Mikulášovi je zasvěcena katedrála v 
Budějovicích. Tento svátek se slaví v

 Mikuláš má mnoho podob a jmen. Např.
to  Nicholas nebo v Řecku je to Nicolaus.       

Bohunka Laudátová

 

 

 

 

 

 

 

 
Na konci cesty není cesta, ale cíl. 

Na konci zimy není zima, nýbrž jaro. 
 konci noci není noc, ale svítání. 

 

Také cesta adventem i životem má svůj cíl:
Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Pán

A na konci života není smrt, ale život.
 

„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo,
Kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“  

Bible, Janovo evangelium 12,46 

ást druhá     

prosince) 

Dalším světcem kterého Vám chci představit je svatý Mikuláš. Jméno Mikuláš 
(lid). Sv. Mikuláš pocházel z antického 

jeho jménem je spojena dětmi oblíbená mikulášská nadílka v předvečer 
tohoto svátku. A jak to vlastně vzniklo? Původ nadělování souvisí 

Mikulášovou štědrostí. Když byl mladý tak se dozvěděl o zchudlém 
emohl svým třem dcerám dát věno a dívkám 

hrozilo, že skončí jako poběhlice. Mikuláš tajně vhodil do měšťanova domu 
penězi, a podle různých vyobrazení 

vždy také zlatou kouli či hroudu. Jednotlivým dívkám, 
ráno vždy značně překvapeným, dopomohl k věnu a 

lášovi je zasvěcena katedrála v Českých 
Budějovicích. Tento svátek se slaví v mnoha státech a 

Mikuláš má mnoho podob a jmen. Např. v Anglii je 
Řecku je to Nicolaus.          
Bohunka Laudátová 

 

ůj cíl: 
Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Páně 

smrt, ale život. 

tlo, aby nikdo, 
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                                                    P O V Í D K A 

 

Svatý MikulášSvatý MikulášSvatý MikulášSvatý Mikuláš    
Svatého Mikuláše jsem měl vždycky rád. Nosí dětem dárky, je doprovázen andělem 
a čertem, sám předchází Ježíška, co bych si mohl přát ještě víc? 
Několikrát, asi dvakrát nebo třikrát, jsem ho také dělal. Za tu legraci i dětskou radost 
to vždycky stálo. Proto jsem se letos rozhodl, že to zkusím znovu. Zprvu jsem to 
sice nabízel několika jiným ochotníkům, ale když všichni svorně odmítli, bylo to 
jasné. Nakonec, dělal jsem v jedenácti letech už čerta, a to tak přesvědčivě, že se mě 
bály nejen děti, ale i dospělí. Z toho je vidět, že mám talent, a bylo by škoda ho 
zahazovat. 
Asi po deseti letech jsem tedy opět stanul v úboru svatého Mikuláše před prudce 
bušícími dětskými srdéčky, abych do nich vlil trochu něhy a lásky, kterou přetékalo 
velkodušné srdce tohoto starověkého světce. Bylo to v malém sále mé fary, kde se 
shromáždilo asi dvacet dětí a deset dospělých v očekávání příjemně prožitého večera 
a mnoha dárků vyšší hodnoty, než jakou nabízel televizní program. Jestli se toto 
jejich přání naplnilo, nevím, ale rozhodně jsem se o to snažil. Usnadňovali mi to dva 
krásní andělé a jeden čert, s nimiž jsem po zazvonění vstoupil do sálu, a pak už to 
začalo. 
„Milé děti, tak jsem zase mezi vás po roce přišel...,“ spustil jsem svůj uvítací proslov, 
avšak nebylo mi dopřáno ho dokončit. 
„To není svatý Mikuláš, to je náš pan farář!“ oznámil všem svůj objev Péťa ze čtvrté 
třídy. 
„Ano, ano, je to pan farář,“ přidávaly se další děti a jedno z nich uvedlo i argument: 
„Má důchodky s odlepenou podrážkou jako on!“ 
Začínalo mi být hned na začátku trochu horko. Naštěstí si toho povšiml jeden 
z andělů, ovanul mě křídly a já mohl duchapřítomně pokračovat. 
„Dobrá, Holmesíci, jsem teda pan farář. V tom případě vám rozdám tužky a papíry 
a bude předvánoční písemka z náboženství. Kdybych byl ale přece jenom svatý 
Mikuláš, rozdával bych místo toho dárky...“ 
Děti náhle zmlkly a po chvíli promluvil jako první opět Péťa: 
„Asi jsem se spletl, přece jen je to Mikuláš.“ 
„ To bych řek , “přispěchal mi na pomoc nečekaně čert a zařinčel řetězem tak silně, 
že se všechny děti začaly třást a malá Maruška špetla jemným hláskem, že chce 
na záchod. Odvedla ji tam  její maminka, a když se ptala ještě menšíhoJarouška, jestli 
nechce také,odpověděl, že teď už ne. 
To už přinesli andělé dva velké koše plné dárků a chystalo se jejich rozdávání. 
„No vidíte, Budulínci, jak dovedete být najednou hodní,“ ujal jsem se zase své 
přerušené role.“ Mám tady pro vás plno dárků, ale napřed se musím zeptat, jestli jste 
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nezlobily, pomáhaly rodičům, modlily se a kdoví, co ještě, abyste si ty dárky taky 
trochu zasloužily.“ 
Děti se začaly překřikovat, kdo toho víc udělal. Dověděl jsem se úžasné věci.  
Ve škole se pilně učily, doma pomáhaly rodičům, odpoledne chodily do parku venčit 
psy a mladší sourozence, večer se nedívaly na televizi, ani když dávali horory, 
modlily se za spolužáky, učitele a uhelné prázdniny. 
Jako svatý Mikuláš jsem z toho byl bez sebe. I andělé se začali dojetím vznášet a čert 
řekl, že je to v pytli a půjde se umýt a vyzpovídat. 
Rozdali jsme dětem všechny dárky a poděkovali Pánu Bohu i svatému Mikuláši 
za krásný večer, na který budeme rádi vzpomínat. Pokazil ho trochu jen Péťa, který 
mi při odchodu řekl, že jsem to byl stejně já, ten svatý Mikuláš.  Z výchovných 
důvodů jsem ho proto musel strčit do pytle po čertovi a zavázat řetězem. 
Na děti však musí být člověk nejen přísný, ale také milosrdný, zvláště když je 
knězem. Proto jsem ho tam nenechal moc dlouho. Brzy ráno po rozednění jsem 
ho zase pustil. 
(z knihy Jiřího Barhoně: Pane faráři, já vás budu muset zabít, Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 2008) 
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PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK    
    

za technickou pomoc při tisku tohoto čísla Zpravodaje  
- Obecnímu úřadu v Bohdanči, paní Stanislavě Benešové. 
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UUUUž    jsi napsal Jejsi napsal Jejsi napsal Jejsi napsal Ježíškoviíškoviíškoviíškovi????    

  Kolikrát každý z nás tuto otázku položil. Patří více či méně do doby adventní. A to 
aniž bychom si to uvědomovali. Tuto otázku kladou i nevěřící, mají na vědomí 
dárky pod stromečkem a ptají se dětí. Děti malují hračky, pokud neumí psát, 
vystřihují z letáků obrázky, když se jim nechce malovat, píši seznamy, když umí psát. 
Pak vyrostou, založí svou rodinu a ptají se podobně: Co chceš pod stromeček? 
Takto se mě zeptala i dcera. Já ji šokoval odpovědí, že chci 2kg klidu. Odpověď 
zcela mimo rámec chápání. Jak klidu? To chceš mít klid ode mě? Jak to mám 
chápat? Zněly otázky. Tak jsem chudáka vyvedl klidem z klidu.  
Stejně tak bychom se měli nechat vyvést z našeho světského klidu, klidem 
duchovním. Nedávno jsme prožili duchovní Silvestr a Nový duchovní rok. Zhruba 
o měsíc dříve než svět kolem nás. Pak, že církev a víra je zpátečnictví. Kolik z nás si 
to uvědomilo a uvědomuje? 1. ledna si dáváme předsevzetí, která dříve či později 
nenaplníme a opustíme. Dáváme si i předsevzetí na začátku Nového církevního 
roku? Jaká to jsou předsevzetí? Jsme schopni je naplnit? A mnoho dalších otázek 
nás napadá. Mnozí z nás si předsevzetí nedávají, právě proto, že je stejně nenaplní. 
Kolik si jich už dali a žádné nebylo naplněné. Je to škoda, protože právě 
předsevzetím si uvědomujeme, že něco děláme špatně, ne zcela podle představ, něco 
bychom mohli vylepšit. Jaké krásné zpytování svědomí. Zde to je takřka bez 
problémů. Uznat svou nedostatečnost, nedokonalost, malost. Pak si malujeme, jak 
by to mělo vypadat, jak bychom chtěli, aby to vypadalo atd. Problém nastává ve 
chvíli, kdy naše představy konfrontujeme s každodenním životem. To se nás hodně 
dotýká a naráží na problém našeho klidu. Zjišťujeme, jak nás to nutí opouštět to 
zaběhnuté, co funguje takřka samo. Představa zas tak moc nepasuje do tohoto světa, 
který nás obklopuje atd. Proto rádi opouštíme předsevzetí a vracíme se do svého 
klidu. Za rok to absolvujeme znovu a znovu. Tak dlouho, až nás to přestane bavit a 
z pohodlnosti si už předsevzetí nedáme žádné, protože ho stejně nedodržíme, 
nenaplníme.  

  Krásné na duchovním životě je to, že stále máme naději, možnosti toto zlomit. 
Máme k tomu několik pravd, které vycházejí z dokonalosti toho, v kterého věříme. 
Tady je jedna z nich. 

  Bůh je nejvýš dokonalý – nikdy se mu nevyrovnáme, jedině Bůh ví co je pro nás 
dobré. Ne vše co si přejeme, co chceme my sami je pro nás dobré. Proto nemusí 
dojít k naplnění. Je škoda to vzdát se slovy: Opět to nevyšlo.  

  Zkusme se na neúspěch podívat z jiného úhlu.  

Dali jsme si dobré předsevzetí? Věřím, že každé předsevzetí je dobré, jen je lépe či 
hůře uchopené. Použiji nejrozšířenější příklad. Přestanu kouřit. Nádherné 
předsevzetí. Ušetřím si zdraví, ušetřím zdraví svému okolí, ušetřím peníze. Pravda,   



14141414.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u které takto zůstaneme, tak je nebezpečí, že brzy selžu. Přijdou abstinenční 
příznaky a je po vůli. No nic, zkusím to za rok. 
V tomto světle jde o povrchní předsevzetí. Pojďme ho probrat hlouběji.  
Abychom zvětšili šanci na dodržení předsevzetí nestačí zůstat pouze u slova. 
V případě kouření a jiných neduhů, které máme jde o určitou kvalitu, kterou 
nahrazujeme jinou kvalitu. Tady je potřeba se zamyslet nad tím, proč kouřím. Proč 
sahám po cigaretě. Zde máme první problém, který nás vyvádí z klidu. Smířit se 
s tím, že něco dělám špatně. Pokud se nesmířím, nemám šanci pokračovat dál. Proč 
teda kouřím, když vím, že je to špatně. Zde nás napadnou mnohé laciné důvody. 
Protože se uklidňuji, přicházím na jiné myšlenky, odpočívám atd. Kdo se dokáže 
zeptat, Proč se potřebuji uklidnit, přijít na jiné myšlenky, proč potřebuji cigaretu 
k uklidnění? Další problém, přiznat si že problém je hlubší, než pouhé kouření. Proč 
jsem nervózní, proč mám myšlenky, které nechci mít, proč neumím odpočívat jinak 
než s cigaretou? A máme po klidu úplně. Co s tím? Není nervozita důsledek 
nenaplnění něčeho v životě? Nejsou myšlenky, které nechci mít, myšlenkami světa, 
který mě obklopuje a já je jen slepě přebírám neboť je to normální, každý to tak 
dělá, i když s tím nesouhlasím? Proč nejsem schopen odpočívat? Kde hledat na toto 
odpovědi, jak vyjít z onoho bludného kruhu, který nás tak stále více svírá a ničí? 

Co to zkusit s Bohem, na jehož příchod se připravujeme, který se nám narodí, 
kterému říkáme Spasitel, kterého budeme celý rok doprovázet a s ním tímto rokem 
budeme putovat a to ať chceme nebo ne. On je tu pro všechny. A to pro všechny 
stejně. My ho jen odmítáme, utíkáme před ním, nechceme ho akceptovat. Zkusme 
proto se zamyslet nad sebou, co lze u nás v tomto směru vylepšit. Číst duchovní 
literaturu, která nás bude provokovat ke změnám myšlení, postojů, příklady svatých 
nás můžou uklidnit, že taky v životě nebyli až tak svatí, ale bojovali a zlepšovali se. 
Číst Písmo svaté, které máme doma mnohdy pod vrstvou prachu a hledat cesty, 
které nám zpřítomnil právě Ježíš, Bůh, který se stal jedním z nás, aby nám byl blíž. 
Zapracovat do každodenního života modlitbu, ale ne modlitbu jako básničku, ale 
pravý a nefalšovaný rozhovor s Bohem. Čím více se nám toto bude dařit, tím méně 
času budeme mít na své neřesti a tím více šancí dostát svého předsevzetí. 

Tomáš Šindelář 

     

♫                        POZVÁNKA  NA  VÁNOČNÍ  KONCERT        ♪    

27. prosince ve 14,30, v kostele Zvěstování Páně v Bohdanči, proběhne 
vánoční koncert – slavná Česká Mše vánoční –Hej mistře, Jakuba Jana 
Ryby, v podání sboru Želivského kláštera, pod vedením Petra Žáka a 
Chrámového souboru s dirigentem Františkem Štěrbákem,  doporučené 
vstupné je 50 Kč, Všichni jste srdečně zváni! 
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KKKKdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými 
větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, 
nejsem nic víc, než dekoratérka.

KKKKdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, 
navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale 
neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než kuchařka. 

KKKKdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v 
domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro 
dobročinnost, ale neměla lá
neprospělo.  

KKKKdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a 
vánočními hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala 
sóla v kostelním sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem 
nepochopila, oč o Vánocích běží. 

LLLLáska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí. 
LLLLáska zanechá zdobení a políbí manžela. 
LLLLáska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu. 
LLLLáska druhým nezávidí jeji
porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy. 
LLLLáska neokřikuje děti, ale je za ně vděčná, že jsou. 
LLLLáska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda 
obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet. 
LLLLáska všechno vydrží, všemu věří, všechno doufá, všechno snáší. 
LLLLáska nikdy nepřestává. 
MMMMobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se 
ztratí, golfové hole zrezaví. 
AAAAle darovaná láska zůstane. 

(Překlad z německého časopisu: Jiří Mikuláše
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INFORMACE  Z  OBCE  BOHDANEČ 

Kulturní dění v obci : 
Kateřinská zábava 

Dne 21.11.2009 se konala v bohdanečské sokolovně Kateřinská zábava, na které se 
sešlo cca 90 lidí a to nejen z Bohdanče, ale i z okolních obcí. K tanci a poslechu 
hrála hudební skupina Trio, která střídala klasické dechovky s populární hudbou. 
Úderem půlnoci proběhlo všemi očekávané losování vstupenek a následně tomboly, 
kdy si ti šťastnější odnesli hodnotné ceny, jako (digitální fotoaparát, satelitní 
přijímač, DVD přehrávač, napařovací žehličku, rádio, či láhve alkoholu, povolenky 
k rybolovu, obilí, brambory a mnoho dalších cen).  V zábavě se pokračovalo až do 
ranních hodin, kdy poslední tanečníci odcházeli ke svým domovům po čtvrté 
hodině ranní. Poděkování patří převážně sponzorům, kulturní komisi při obecním 
úřadě v Bohdanči  a dalším spoluobčanům, kteří se dobrovolně podíleli na přípravě, 
či průběhu taneční zábavy. Výtěžek z akce bude použit kulturní komisí na další 
připravované akce pro děti i dospělé. 

 
Mikulášská nadílka 

Již tradičně se konala 5. prosince 2009 v bohdanečské sokolovně pro naše nejmenší, 
Mikulášská nadílka. Po druhé hodině byla sokolovna naplněna dětmi a jejich rodiči. 
Průběh odpoledne byl vyplněn soutěžemi pro děti a  reprodukovanou hudbou. Na 
závěr přišel mezi děti Mikuláš v doprovodu anděla a čertů, aby děti odměnil 
nadílkou v podobě sladkostí, čímž byl alespoň částečně kompenzován pláč 
některých dětí, které vyděsili čerti.  Následně Mikuláš se svým doprovodem navštívil 
děti v jejich domovech a to nejen v obci Bohdaneč. 
Poděkování patří  všem, kteří se podíleli na organizaci akce a dále p. Ing. Janu 
Mičánkovi, který na tuto akci štědře finančně přispěl. 
 
 
Co se udělalo v Bohdanči v letošním roce: 
 

Kaplička v obci Šlechtín –  v letošním roce provedla Obec rekonstrukci 
kapličky ve Šlechtíně. Na tuto akci byla Obcí zajištěna dotace z fondu Ministerstva 
pro místní rozvoj, která pokryla 90% celkových nákladů spojených s opravou 
kapličky. Deseti procenty finančních prostředků se na opravě podílela obec 
Bohdaneč. 
 



obrázek kostela a far

Vybavení kanceláře Obecního úřadu výpočetní technikou
dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj byla vybavena kancelář obecního 
úřadu potřebnou výpočetní technikou pro zajištění provozu Českého
ověřovacího informačního národního terminálu tzv. Czech Point, kdy dotace 
pokryla 80 % celkových nákladů. Dvaceti procenty se na vybavení kanceláře podílela 
obec Bohdaneč. 

Co je to Czech Point a jak funguje
Český Podací Ověřovací Informační Náro
projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan 
správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho 
problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkon
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala 
data ne občan“. 
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné 
data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a 
listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat 
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro 
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zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví 
státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých 
situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl 
své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 
    Czech POINT funguje na Obecním úřadě v Bohdanči od 2. ledna 2008 
v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. a lze na tomto místě využít následující 
služby:  
Výpis z Katastru nemovitostí 
Výpis z Obchodního rejstříku 
Výpis z Živnostenského rejstříku 
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 
Výpis z bodového hodnocení řidiče 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou 

 

Rekonstrukce místní komunikace v obci Bohdaneč„ U lesácké 
bytovky“ 
V letošním roce proběhla rekonstrukce místní komunikace v obci Bohdaneč u tzv. 
lesácké bytovky, kdy došlo k rozšíření komunikace a výstavbě nového chodníku.  
 
Na uvedený projekt obec Bohdaneč zajistila financování z fondu Středočeského 
kraje, kdy z fondu bylo financováno 90 % projektu a deseti procenty se na 
rekonstrukci komunikace podílela obec Bohdaneč.  
     Okolo rekonstrukce uvedené komunikace se mezi občany hodně diskutovalo, 
kdy výsledná informace byla mnohdy velmi zkreslená. Z tohoto důvodu uvádíme 
věci na pravou míru. Rekonstrukce starých komunikací lze financovat z dotačních 
titulů, kdežto výstavbu nových komunikací nikoliv. Což v reálu znamená, že místní 
komunikace v nové zástavbě v lokalitě „ U křížku“ je plně financována z rozpočtu 
obce Bohdaneč, jelikož jak už bylo řečeno, na financování výstavby nových 
komunikací naši zákonodárci v dotační politice jaksi zapomněli.  
 
Radar (ukazatel rychlosti) pro obec Bohdaneč  
 Jak jste si jistě všimli, v prosinci se objevil na kraji obce Bohdaneč ve směru od 
Prostřední Vsi „ukazatel rychlosti“, který by měl přispět ke zlepšení dopravní 
situace, a informovat řidiče o překročení maximální povolené rychlosti v obci. 
Původní záměr obce byl osadit radary na tři nebezpečné úseky na katastrálním 
území obce a reagovat tím na podněty občanů k bezpečnějšímu provozu na 
pozemní komunikaci. Bohužel, Krajský úřad vyhověl pouze v jednom případě.  
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     Financování bylo zajištěno z fondu Středočeského kraje a to ve výši 76% 
celkových nákladů. 24 % se na financování podílela obec Bohdaneč. 
Úprava bytových jednotek   
V současné době probíhá v domě čp. 90 tzv. Židovna úprava vnitřních prostor, ve 
kterých následně vzniknou dvě bytové jednotky (garsoniery). 
Kaplička v obci Bohdaneč 
Příští rok obec Bohdaneč mimo jiné plánuje rekonstrukci kapličky na okraji obce. 
Tato oprava bude financována z obecního rozpočtu, jelikož nelze na tuto akci žádat 
o dotaci. Kaplička je totiž umístěna na soukromém pozemku a jednou z podmínek 
pro financování z dotačních titulů je pozemek ve vlastnictví žadatele.  
                     

� � � 
 

 
SLAVNOSTNÍ ZNOVUVYSVĚCENÍ KAPLE VŠECH SVATÝCH VE ŠLECHTÍNĚ 

 
V podzimní odpoledne, v sobotu 31. října, na výroční slavnost šlechtínského 
posvícení, konalo se v 15. hodin ve Šlechtíně za přítomnosti místních 
věřících a občanů a také přespolních návštěvníků, slavnostní 
znovuvysvěcení zrekonstruované kaple Všech svatých a vedle přilehlého, 
dvě stě let starého kříže. Slavnost vedl otec Pavlas, hudební doprovod na 
přenosných klávesách zajistil Ing. Jan Veleta.  
Přítomní ocenili aktivitu Obecního úřadu v Bohdanči a starosty  
Ing. Jaromíra Juny, jehož přičiněním obě naše památky zkrásněly a stanou 
se znovu ozdobou a chloubou nejen Šlechtína, ale i našeho kraje. 
Rekonstrukcí prošly také obrazy z této kaple, s pomocí pana Františka 
Tvrdíka z Prostřední Vsi a pana Františka Rokosa ze Šlechtína.   
Interiér kaple před slavností krásně připravili a ozdobili manželé Rokosovi 
ze Šlechtína, kteří se také společně s paní Žofií Tvrdíkovou výrazně podíleli 
a zasloužili na zorganizování a uskutečnění celé slavnostní akce. Ta se 
vydařila a účastníkům se líbila, také díky příjemnému podzimnímu počasí, 
kdy slunko ještě hřálo.  
Domů jsme se rozešli duchovně obohaceni z nevšedního zážitku.  
Je na nás všech, aby našim opraveným památkám vydržely „nové kabáty“ 
co nejdéle. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Všem, kteří se starají o chod a údržbu kostela: 
 

� kostelníkům:  panu Josefu Holubovi, panu Miroslavu Petrusovi 
� varhaníkům: paní Martině Uttendorfské, Ing. Janu Veletovi,  

          Prof. Zdeňku Uhlířovi, Janě Procházkové 
� ministrantům: Tomáši Uttendorfskému, Janě Laudátové, Bohunce 

Laudátové, Aničce a Anežce Uttendorfským 
� za čtení z Písma: Janě Laudátové, paní Žofii Tvrdíkové, panu Tomášovi 

Šindelářovi, Ing. Antonínu Papouškovi, Prof. Milanu Tvrdíkovi 
� za květinovou výzdobu: paní Marii Bělohlávkové, Marii Batelkové, Miladě 

Kopecké, Martě Stehlíkové, Aniččce Píchové, Janě Bartákové, Jitce 
Píchové, Marii Čaloudové, Novákům, Anně Holubové 

� za adventní věnec: paní Martě Stehlíkové a Martě Holubové 
� za úklid všem dobrovolnicím, které ochotně přišly a vygruntovaly v srpnu 

kostel – paní Stehlíkové, Píchové, Bartákové, Prchalové, Bělohlávkové, 
Čaloudové, Holubové a panu kostelníkovi 

� za organizování rekonstrukcí a oprav Ing. Janu Veletovi 
� za vánoční stromky panu Josefu Hlavovi 
� nám všem  za účast na slavení bohoslužeb během  roku, za příspěvky, na 

chod a opravu  kostelů, za modlitby 

a největší díky patří našemu  představenému, panu farářovi Antonínu Pavlasovi. 

 
���� 

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. Antonín Pavlas vám  na požádání vystaví potvrzení o sponzorském 
daru pro daňové účely. Srdečné díky za vaši štědrost! 
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KKKKrátce….rátce….rátce….rátce….����    
� další číslo našeho Zpravodaje vydáme v době předpostní, nebo postní, časopis 

je neprodejný, pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč, nová čísla naleznete 
opět v kostele v Bohdanči, nebo v našich filiálních kostelích  

� budeme vděčni všem, kdo doručí výtisky nemohoucím bratrům a sestrám  
z Farnosti, ve svém okolí 

� příspěvky, připomínky, náměty jsou vítány 
� v tomto čísle naleznete volně Rozpis bohoslužeb v Bohdanči na celý rok 

2010; pokud si do něj přejete cokoli doplnit, upravit, či změnit, prosíme, 
kontaktujte paní Žofii Tvrdíkovou, nebo kostelníka, pana Josefa Holuba, rádi 
s vámi případné změny domluví, čtvrtletní Rozpis je opět ve vitrínce venku na 
dveřích kostela pro informaci všem 

� Rozpis bohoslužeb pro Třebětín na příští rok a rok 2011 je uvnitř čísla, 
Rozpis pro Michalovice je rozpracovaný 
v Rozpisech jsme se také snažili zaznamenat všechny poutě a posvícení  
v  naší Farnosti, pokud bychom na některé zapomněli, či se spletli – 
upozorněte nás, předem díky! 

� knihovna Bohdaneč – zorganizovala pro dětské čtenáře rukodělná setkání tzv. 
„Tvořeníčka“, vyráběly se jak vánoční ozdoby, tak svícínky pro nastávající  
Svátky, dílka a výrobky si děti odnesly domů; během setkání knihovnice četla 
z knížek, největší popularitě se těší kniha sesbíraných pověstí z našeho kraje 
od Eduarda Doubka, Na Sázavě a v ní pověst  
O svíticí kosti. „Tvořeníčka“  se budou ,dle možností, konat i v novém roce,  
v plánu je také akce „Noc s Andersenem“ na jaře, která již přesáhla hranice 
České republiky; mladí čtenáři se o termínu a náplni kreativního setkávání a 
„nocování“ včas dozvědí v knihovně!  
Knihovna v Bohdanči má otevřeno každou sobotu dopoledne  
od 9. - 11. hodin, nebo po dohodě i v jiné dny; nabízí stávající tituly a knihy 
z výměnného fondu Středočeského kraje, dětské, beletrii, naučnou literaturu a 
časopisy, knížky je možné na přání objednat; v zimě je nejlépe za kamny třeba 
i s dobrou knihou, nákup knížek domů, může zatížit rozpočty - knihovny 
mohou pomoci. 

� ve dnech 1. – 14. ledna 2010 proběhne na území našich obcí Tříkrálová 
sbírka, která je veřejnou sbírkou v republice, pořádá ji Charita Česká 
republika na pomoc lidem v nouzi; v době připomínky svátku Tří králů –  
6. ledna, tak bude do domácností a institucí chodit skupinka tří králů (z naší 
obce), s prosbou o příspěvek do pokladničky, které budou zapečetěny a 
rozpečetěny na Obecním úřadě v Bohdanči; sbírka je v souladu s platnými 
právními předpisy a je chráněna proti zneužití. Výtěžek sbírky na 
Kutnohorsku je v roce 2010 určený na dobudování klubu pro seniory Atrium 
v Trebišovské ulici v Kutné Hoře, v Čáslavi na služby pro děti – provoz 
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střediska Domek, které slouží dětem ze sociálně rizikového prostředí a 
mateřskému centru Kopretina. Část je věnována i na organizaci 
dobrovolnických aktivit v nemocnici a v domově důchodců. 

Připravované akce: 
� na Štědrý den odpoledne v 16.00 bude sloužit Bohoslužbu slova v kostele 

v Bohdanči se souhlasem pana faráře Pavlase, pan Tomáš Šindelář, pan farář 
bude v tu samou dobu sloužit bohoslužbu v Pertolticích, 16. hodina byla 
dohodnuta na přání našich starších farníků; přicházející svatý večer a noc 
začneme v kostele modlitbou a bohoslužbou, všichni jste srdečně zváni!  

� Rozpis bohoslužeb během Vánoc a přelomu roku v naší Farnosti je na 
poslední stránce Zpravodaje a na venkovních dveřích kostela 

� 27. 12. o 14,30 proběhne v kostele v Bohdanči vánoční koncert, vystoupí 
sbor Želivského kláštera, na programu  je známá Česká Mše vánoční – Hej 
mistře..., Jakuba Jana Ryby všichni jste srdečně zváni! 

� Tříkrálová sbírka České katolické Charity v naší Farnosti ve dnech 1. – 14. 
ledna 2010 na území našich obcí 

Plánované akce: 
� dokončení rekonstrukce venkovní omítky na kostele v Bohdanči 
� oprava střechy a venkovní omítky na kostele v Třebětíně a venkovní omítky 

na kostele v Michalovicích ve spolupráci s tamními obecními úřady 
� znovuvysvěcení opravené kaple Svatého Jana Nepomuckého v Bělé na 

výroční slavnost pouti v květnu 
� rekonstrukce kaple v Bohdanči ve spolupráci s Obecním úřadem 
� poutě-výlety - dle zájmu na další poutní místa, informace budou včas 

zveřejněny 
Akce v okolí 

� 25.12. ve 14,30 proběhne v Ledči nad Sázavou v děkanském kostele koncert 
křesťanské skupiny Naděje 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I když nevím, kterou cestu zvolit, - vím, že Ty mne povedeš. 
Když se bojím toho, čím mám projít, - vím, že Ty mne provedeš. 

A když padám, nemám sílu dojít, - vím, že Ty mne dovedeš. 
I když nerozumím všemu, - Ty to víš. A to mi stačí. 

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 
(Bible, Žalm 37,5) 
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R O Z P I S    B O H O S L U Ž E B  2010  V  TŘEBĚTÍNĚ 

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

KVĚTEN 
za Marii a Karla Vojířovi a Annu a Josefa Vojířovi a za rodinu 
Moravcovu a Františka Zeleného 

ČERVEN 
za rodinu Mutlovu a Kunáškovu 

ČERVENEC 
za Karla Tvrdíka a rodiče, Josefa Malimánka a rodiče, za Boženu a 
Václava Hatákovi, rodiče Kosprdovi a Hatákovi a Pavla Čecha 

SRPEN 
za rodinu Kozlíkovu, Čížkovu, za Marii Kozlíkovou a Josefa a Boženu 
Veletovi 

ZÁŘÍ 
za Miloslava Kačerovského a jeho rodiče 

ŘÍJEN 
za Josefa Lhoťana a jeho rodiče a za Václava a Ludmilu Ročkovu 

 

R O Z P I S    B O H O S L U Ž E B  2011  V  TŘEBĚTÍNĚ 

KVĚTEN 
za Josefa Hatáka, syna Jaroslava, rodinu Tvrdíkovu, Hatákovu a 
Ladislava Šimoníka 

ČERVEN 
za Marii a Jaroslava Klečákovi a jejich rodiče, za rodinu Bémovu a 
Kutílkovu a Marii Šedivou 

ČERVENEC 
za rodinu Karlovu a Hatákovu z Volavé Lhoty 

SRPEN 
za Karla Tvrdíka a rodiče a Josefa Malimánka a rodiče, za Boženu a 
Václava Hatákovi a rodiče Kosprdovi a Hatákovi a Pavla Čecha a jeho 
rodiče 

ZÁŘÍ 
za rodiče Kozlíkovy a Veletovy, za prarodiče Čížkovi, Kozlíkovy  a 
Veletovy 

ŘÍJEN na poděkování za Boží ochranu 

Bohoslužby jsou v letním čase vždy každou první neděli v měsíci ve 14.00 
 

R O Z P I S    B O H O S L U Ž E B  2010  V  MICHALOVICÍCH 
KOSTEL SVATÉHO MATOUŠE APOŠTOLA A EVANGELISTY 

KVĚTEN za farníky 
ČERVEN za kněžská a řeholní povolání 

ČERVENEC za Anastázii Horaisovou a její rodiče 
SRPEN za rodinu Vránovu, Prchalovu, Tvrdíkovu, Kopřivovu a Hlavovu 
ZÁŘÍ za Josefa Klečáka, jeho rodiče a rodinu Štědrovu 
ŘÍJEN na poděkování za Boží ochranu 

Bohoslužby jsou v letním čase vždy každou druhou neděli v měsíci ve 14.00 
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Římskokatolická farnost Bohdaneč 
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání 

Kontaktní údaje:     Mgr. Antonín Pavlas 
Adresa:       Bohdaneč 8, 285 25 
Mobil:          +420 604 170 227 
Telefon:       +420 327 591 170 
E-mail:         pavlas.a@c-box.cz 
 

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

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH V BOHDAN ČI 
24.12. Štědrý den 16.00 Bohoslužba slova BOHDANEČ 

25.12.- Hod Boží Vánoční 9.30 Bohoslužba slova BOHDANEČ 
26.12. – svátek svatého,Štěpána 9,30 BOHDANEČ 

1.1. Nový rok 9.30 BOHDANEČ 
2.1. neděle 9.30 BOHDANEČ 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 
Sobota 16.00  - v letním čase v 17.00 Pertoltice 
Neděle   9.30  Bohdane č 

 14.00 - v letním čase každou první neděli v měsíci Třebětín 
 14.00 - v letním čase každou druhou neděli v měsíci Michalovice  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Informa ční letáček ŘK farnosti Bohdaneč                 články a příspěvky vítány  
Redakční rada: P. Antonín Pavlas                 
                                 Anna Holubová, Janina a Bohunka Laudátovy, Tomáš Šindelář 

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. 
 


