
 

Z P R A V
pro bohdanečskou farnost 

Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, 

Červenec  2011      
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P R A V O D A J
pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, 

Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, 

Hostkovice a Hlohov 

              Letní                       

O VO VO VO V    I C E I C E I C E I C E ––––    kříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavci

O D A J 
Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov,  

Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, 

        10. číslo 

kříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavcikříž na zděném podstavci    
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Chválím tě, Bože, za to, 

že jsi Stvořitel. 

Chválím tě, Bože, za to, 

žes stvořil tak překrásnou zem. 

Chválím tě, Bože, 

za denní slunce jasné. 

Chválím tě, Bože, 

za noční hvězdy krásné. 

Chválím tě, Bože, 

za měsíčního světla svit. 

Chválím tě, Bože, 

za potoků, řek i moří třpyt. 

Chválím tě, Bože, 

za hory až k nebi vysoké. 

Chválím tě, Bože, 

za údolí tak měkce zelené. 

Chválím tě, Bože, 

za překrásné květiny. 

Chválím tě, Bože, 

za léčivé byliny.    

    
    

 

 

Chválím tě, Bože, 

za trávu, stromy, keře. 

Chválím tě, Bože, 

za rozmanitost zvěře. 

Chválím tě, Bože, 

za ptactvo, jež Tobě i nám zpívá, 

chválím tě, Bože, 

za všechno, co s pokorou Tě vzývá. 

Chválím tě, Bože, 

za to, že stvořil jsi též člověka. 

Chválím tě, Bože, tak mohlo 

vzniknout i mé nepatrné já. 

Chválím tě, Bože, 

za veškeré tvé dílo. 

Chválím tě, Bože, 

za neděli, v níž s tebou je víc milo. 

Chválím tě, Bože, 

za to, žes stvořil také NEBE. 

Chválím tě, Bože, a toužím být 

jednou v něm u Tebe. Amen.    
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Milí farníci 
Před několika týdny začaly prázdniny a léto, dny volna, odpočinku, uvolnění  
a zapomnění. Nezapomene ale Duch svatý, který nás neustále vede a nabádá 
k bdělosti, ostražitosti a také k důvěře v Boží  lásku a dobrotu.  
Na prázdniny a dovolené si kromě potřebného vybavení vezměme to 
nejdůležitější – Bibli, Boží slovo, Slovo života na každý den. Každý máme svůj 
způsob duchovní obživy, někdo společný, někdo výhradně soukromý, ať je 
jakýkoliv, hlavně ať je opravdový. Poznáme to podle toho, že po takovém ztišení 
jsme ochotni všem všechno odpustit, dokonce i sobě a všechny více milujeme, 
dokonce i naše nepřátele.  
Nebude-li tedy v prázdninovém jídelníčku scházet duchovní potrava, bude naše 
dovolená vydařená, Bohem požehnaná a my se vrátíme občerstveni, nejenom 
tělesně a duševně, ale také duchovně pro náš další život v rodinách,  
ve společenství, v místech kde žijeme. 
To vám také přeje a v modlitbě vyprošuje  P. Antonín Pavlas 
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�    PRÁZDNINOVÉ DESATEROPRÁZDNINOVÉ DESATEROPRÁZDNINOVÉ DESATEROPRÁZDNINOVÉ DESATERO                                �    
    

I. Rozluč se se svými, ale ne s Bohem! 
II. Nezapomeň si vzít do batohu všechny potřebné věci, 
ale také potřeby pro svou duši! 
III. Obuj si takové boty, které vydrží i na cesty do kostela! 
IV. Choď po všech křižovatkách a cestách, ale nezapomeň 
na cesty Boží! 
V. Smetí dávej do odpadkového koše a pod kámen, 
ale ne do své duše! 
VI. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy! 
VII. Nasaď si barevné brýle tak, aby ti nezacláněly Boha! 
VIII. Nasyť žaludek, ale nenechej hladovou duši! 
IX. Řiď se turistickými značkami, ale i Božími příkazy! 
X. Vrať se z výletu nejen zdravý, ale i lepší! 

převzato z internetu    
 



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

informace, které zachytila z historie farní kr
Hoskowice čili Hostovice, vesnice k
velkostatku ,,Žleby“ přináležející, při zakládání Bohdanečské 
fary r.1759 jen 25 nyní však 104 duší čítající mezi, nyní 27 
augsburského a 8 židovského vyznání čítá nyní 15 čísel 
domovních a mezi těmi je 4 jak dříve říkali ,,chalupníci“.
V tak malé vesnici není nic znamenitého. Na naléhavé 
oučinkování zakladatele této knihy jest postaven nade vsí u silnice z
nákladem tamějšího rolníka (chalupníka) Františka Štípka z
kamenném podstavci kříž, obehnán zahrádkou a stromy vysázen, co znamení katolického 
křesťana. Vydržování téhož kříže pro budoucí časy v
toho pozemku v Hoskovicích číslo dom.3. Tato vesnice jest 
cesta z Třebětína do Hoskovic dosti nepohodlná.
      
 

 

 

 

POZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLAST
V neděli 24. července

slavnostní znovuvysv ěcení zrekonstruované 
Všichni jste srde

4444.... 

MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách 
Část devátá    

H O SH O SH O SH O S    T KT KT KT K    O VO VO VO V    I C EI C EI C EI C E    
    

K obci Třebětín, o které jsme 
čísle našeho Zpravodaje, náleží také osada 
Hostkovice, která též patří do
farnosti. Můžeme zde nalézt
pomník padlým v I. světové válce, krásně 
zrenovovanou zvoničku v dolní části obce 
a velký rybník, který za finančního přispění 
fondů Evropské unie, Fondu životního prostředí 
ČR a Obce 
Třebětín v nákladu 
3 676 474 korun, 
v letech 2008  
a 2009 opravila 
Obec Třebětín. 
Nedaleko obce je 
junácký tábor. 

Předkládáme 
historie farní kronika: 

Hoskowice čili Hostovice, vesnice k bývalému panství nyní 
přináležející, při zakládání Bohdanečské 

fary r.1759 jen 25 nyní však 104 duší čítající mezi, nyní 27 
augsburského a 8 židovského vyznání čítá nyní 15 čísel 

mezi těmi je 4 jak dříve říkali ,,chalupníci“. 
tak malé vesnici není nic znamenitého. Na naléhavé 

oučinkování zakladatele této knihy jest postaven nade vsí u silnice z Ledče do Čáslavi vedoucí 
nákladem tamějšího rolníka (chalupníka) Františka Štípka z Hoskovic č.3 železný na 
kamenném podstavci kříž, obehnán zahrádkou a stromy vysázen, co znamení katolického 
křesťana. Vydržování téhož kříže pro budoucí časy v dobrém stavu zavázán jest každý majitel 

Hoskovicích číslo dom.3. Tato vesnice jest půl hodiny od Bohdanče vzdálena a poli 
Třebětína do Hoskovic dosti nepohodlná.  

    Jana Laudátová

 

 
 
 

POZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLASTPOZVÁNKA  DO  VLASTĚJOVICJOVICJOVICJOVIC
ervence , ve 14. hodin, se bude konat ve Vlast

slavnostní znovuvysv ěcení zrekonstruované kaple Sv. Má
Všichni jste srde čně zváni!  

MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách  

obci Třebětín, o které jsme psali již v pátém 
čísle našeho Zpravodaje, náleží také osada 

kovice, která též patří do naší rozlehlé 
nalézt černý litinový kříž, 

I. světové válce, krásně 
dolní části obce  

za finančního přispění 
Evropské unie, Fondu životního prostředí 

Ledče do Čáslavi vedoucí 
skovic č.3 železný na 

kamenném podstavci kříž, obehnán zahrádkou a stromy vysázen, co znamení katolického 
dobrém stavu zavázán jest každý majitel 

půl hodiny od Bohdanče vzdálena a poli 

Jana Laudátová 

JOVICJOVICJOVICJOVIC    
. hodin, se bude konat ve Vlast ějovicích 

kaple Sv. Má ří Magdaleny, 



 

�   MINISERIÁL o význačných svatých: 
Sv. Petr a Pavel ( 29. červen)

Sv. Petr – původně Šimon pocházel z
Genezaretského jezera. Spolu s
nedalekého Kafarnaum, který rovněž ležel u jezera Genezaretského. Bratr Ondřej 
se přidal k Ježíši Kristu jako první a zakrátko i Šimon. Spolu s
a Janem Evangelistou byl nejdůvěrnějším přítelem Ježíše Krista. Kristus změnil 
Šimonovo jméno slovy: „Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kotas = Skála
Sv. Petr sice z bázně třikrát Krista p
litoval. Ježíš Kristus věděl o Petrově 
naprosté poctivosti a oddanosti věci 
křesťanské církve. K rychlému šíření 
křesťanské církve pomáhal Petrovi 
sv. Pavel. 

Sv. Pavel – původním jménem Šavel 
pocházel z Tarsu v Kilikii z židovské rodiny. 
Byl horlivý Žid a pronásledoval křesťany. 
Proto si vyžádal od velekněze doporučující 
listy a odebral se do Damašku.
když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem 
něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a 
uslyšel hlas: „ Saule, Saule, proč mě 
pronásleduješ? Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ 
On odpověděl: „ Já jsem Ježíš, kterého ty 
pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam 
se dozvíš co máš dělat.“ Po zázračném 
vidění u Damašku se Šavel obr
křesťanskou víru. Sv. Pavel  spolu s
potrestání. Pavlovi byla sťata hlava a Petr byl ukřižován hlavou dolů, jelikož se 
necítil hoden zemřít jako jeho drahý Mistr. Zemřeli ve stejný den. 

                                                                     

 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK

za technickou pomoc p
- Obecnímu úřadu v Bohdan
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MINISERIÁL o význačných svatých:       Část devátá
Sv. Petr a Pavel ( 29. červen) 

původně Šimon pocházel z Betsaidy v Galileji, která ležela na břehu 
Genezaretského jezera. Spolu s bratrem Ondřejem se živil lovem ryb. Oženil se do 
nedalekého Kafarnaum, který rovněž ležel u jezera Genezaretského. Bratr Ondřej 

jako první a zakrátko i Šimon. Spolu s Jakubem Starším 
byl nejdůvěrnějším přítelem Ježíše Krista. Kristus změnil 
„Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kotas = Skála

bázně třikrát Krista po jeho zajetí zapřel, ale ihned své slabosti hořce 
litoval. Ježíš Kristus věděl o Petrově 
naprosté poctivosti a oddanosti věci 
křesťanské církve. K rychlému šíření 
křesťanské církve pomáhal Petrovi  

původním jménem Šavel 
židovské rodiny. 

Byl horlivý Žid a pronásledoval křesťany. 
Proto si vyžádal od velekněze doporučující 
listy a odebral se do Damašku. Na cestě, 
když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem 

nebe. Padl na zem a 
uslyšel hlas: „ Saule, Saule, proč mě 
pronásleduješ? Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ 
On odpověděl: „ Já jsem Ježíš, kterého ty 
pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam 

Po zázračném 
vidění u Damašku se Šavel obrátil na 
křesťanskou víru. Sv. Pavel  spolu s Petrem hlásali křesťanství a proto byli 
potrestání. Pavlovi byla sťata hlava a Petr byl ukřižován hlavou dolů, jelikož se 
necítil hoden zemřít jako jeho drahý Mistr. Zemřeli ve stejný den. 

                                                Bohunka Laudátová
 
 
 
 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK    
    

za technickou pomoc při tisku tohoto čísla Zpravodaje
řadu v Bohdanči, paní Stanislavě Benešové

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

ást devátá 

Galileji, která ležela na břehu 
bratrem Ondřejem se živil lovem ryb. Oženil se do 

nedalekého Kafarnaum, který rovněž ležel u jezera Genezaretského. Bratr Ondřej 
Jakubem Starším  

byl nejdůvěrnějším přítelem Ježíše Krista. Kristus změnil 
„Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kotas = Skála.“ 

o jeho zajetí zapřel, ale ihned své slabosti hořce 

Petrem hlásali křesťanství a proto byli 
potrestání. Pavlovi byla sťata hlava a Petr byl ukřižován hlavou dolů, jelikož se 
necítil hoden zemřít jako jeho drahý Mistr. Zemřeli ve stejný den.  

Bohunka Laudátová   

ísla Zpravodaje 
ě Benešové. 

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 



6666.... 
Příspěvek paní Vlasty Kozlíkové 

 

Chtěla bych tímto příběhem oslavit naši matičku, Pannu Marii. 
Narodila jsem se ve Šlechtíně a do obecné školy chodila do Bohdanče pět roků. Po 
tu dobu jsme chodily ráno před vyučováním na roráte do kostela. V květnu zase 
navečer na májové pobožnosti. 
Někdy, když jsme nemohly jít jak kvůli počasí, též jsme měly každý doma nějakou 
práci. 
Řekly jsme si, že si, uděláme májovou pobožnost v naší kapličce. Jedna předříkala 
Litanie loretánské a ostatní jí odpovídaly. Nakonec jsme se modlily. 
Čas ubíhal a chodily jsme do měšťanské školy ve Zbraslavicích tři roky.  
Po vyjití ze školy jsme se rozběhly do světa, bylo to za Druhé světové války.  Já jsem 
se učila v Praze, kde byl každou chvíli nálet. 
Jak jsme byli všichni rádi, když válka skončila. Avšak Němci se tak snadno nechtěli 
vzdát. Bojovalo se o Prahu pět dní. Já jsem naštěstí byla doma a stále jsme 
poslouchali rádio u sousedů co se děje v Praze. Bylo to hrozný, stále jsme měli 
strach co bude dál. 
Němci byli někteří v lesích, kde se schovávali, ovšem ozbrojeni.   
Ve vsi jsem měla tetu a starší sestřenice. Šla jsem se jich zeptat, co je nového. Šla 
jsem okolo kapličky, neb bydlely naproti. Ani jsem se dlouho nezdržela a šla zpátky 
domů. 
Něco mi říkalo, jdi za kapličkou, kde je úzká ulička, z lesa bych byla jako na mušce. 
Jen jsem udělala pár kroků a přede mnou něco cvaklo do plotu a na to se ozvala 
rána z lesa.  Tatínek mi říkal, to jsi měla velké štěstí. Já říkám, že si Matka Boží najde 
vždy příhodnou dobu kdy pomoci. 
Děkuji ti Matičko nastokrát. Ještě třikrát jsi mi zachránila život. 
Až po čase si to člověk uvědomuje. 
Kéž by Tvoje Neposkvrněné srdce zvítězilo nad nepřáteli světa. 
Tvoje vděčná ctitelka Vlasta. 

� � � 
Tento rozhovor vznikl začátkem roku, ale plánovali jsme ho zařadit až v letním čísle. 
Paní Kozlíkové se mezitím stala asi před měsícem nehoda s nohou, v současné době 
je upoutána na lůžko a pomalu se rozcvičuje. Možná, že by se teď otázky a odpovědi 
ubíraly jinam. Protože jsme nechtěli paní Kozlíkovou obtěžovat, zůstalo vše tak, jak 
původně vzniklo.  
Paní Kozlíkové děkujeme a přejeme brzké uzdravení, hodně trpělivosti při rozcvičování 
a Boží požehnání. 

R O ZR O ZR O ZR O Z    H O VH O VH O VH O V    O RO RO RO R....................    
 

...…. s paní Vlastou Kozlíkovou z Červených Janovic, rodačkou ze Šlechtína: 
Paní Kozlíková, můžete nám, prosím, říct něco o sobě? 
Tyto informace jsou obsaženy v mém příběhu, který jsem Vám napsala. 



Jste vedená ve víře od dětství, nebo jste konvertita?
Od narození jsme byli všichni sourozenci pokřtěni a byli vedeni k
Jak hodnotíte náš Zpravodaj
Zpravodaj se mi líbí, alespoň se dozvím něco o svém rodišti a okolí
Co vám dělá největší radost a největší starost při pohledu na naše, nebo 
dnešní církevníky? 
Radost mi dělá, že někteří mladí i starší se dávají pokřtít a věří v
na to zapomíná a žije si svým uvolněným životem, avšak k
Bohu dík. 
Co teď čtete? 
Teď čtu jen co odebírám katolický časopis „Regina“ a o Medžugorji, co nám Panna 
Maria radí a vzkazuje. Více již číst nemohu, neb mám slabý zrak.
Jak odpočíváte? 
Ještě si zatím vedu domácnost, sice pomalu a pak musím odpočívat neb mě 
nemoce přinutí. 
Co vám v poslední době udělalo radost?
Udělalo mi radost v poslední době, že vnuk udělal vysokou školu na inženýra.
Co vás naopak moc nepotěšilo?
Nepotěšilo mě to, že dva vnuci jsou bez práce.
Který příběh z Písma máte nejraději?
Když táhl Šavel (později apoštol Pavel) se svým vojskem bojovat proti křesťanům, 
cestou se ozval hlas z nebe, velké světlo bylo vidět, že všichni padli na zem Šavle, 
Šavle proč mě pronásleduješ? Když přijeli (tuším) do Damašku. Přidal se ke všem 
věřícím a tak uvěřil v Boha. 
Které verše z Písma máte nejraději?
Kdo doufá v bohatství své, ten spadne, ale spravedlivý jako ratolest zkvete.
Těšíte se do nebe? 
Těším se do nebe, ale hodně povolaných avšak málo vyvolených.
 
Děkujeme za Váš čas a rozhovor.  Přejeme h
 

7777.... 
Co nám můžete říct o svých rodičích, kolik máte 
sourozenců? 
Měla jsem tři sourozence, dva z nich již zemřeli, bratr 
je v invalidním důchodu. Mám dvě dcery, obě jsou již 
také v důchodu. První pracovala 
různá zaměstnání podle potřeby.
Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství
čím jste chtěla být jako malá?
Ještě s jednou kamarádkou jsme si rády hrály na 
prodavačky, ovšem když venku bylo hezky, moc se 
nám to líbilo. 

dětství, nebo jste konvertita? 
Od narození jsme byli všichni sourozenci pokřtěni a byli vedeni k
Jak hodnotíte náš Zpravodaj, jak byste ho případně doplnil
Zpravodaj se mi líbí, alespoň se dozvím něco o svém rodišti a okolí

dělá největší radost a největší starost při pohledu na naše, nebo 

Radost mi dělá, že někteří mladí i starší se dávají pokřtít a věří v
na to zapomíná a žije si svým uvolněným životem, avšak k horšímu, ne však všichni, 

Teď čtu jen co odebírám katolický časopis „Regina“ a o Medžugorji, co nám Panna 
Maria radí a vzkazuje. Více již číst nemohu, neb mám slabý zrak.

Ještě si zatím vedu domácnost, sice pomalu a pak musím odpočívat neb mě 

poslední době udělalo radost?  
poslední době, že vnuk udělal vysokou školu na inženýra.

Co vás naopak moc nepotěšilo?  
Nepotěšilo mě to, že dva vnuci jsou bez práce. 

Písma máte nejraději? 
Když táhl Šavel (později apoštol Pavel) se svým vojskem bojovat proti křesťanům, 

, velké světlo bylo vidět, že všichni padli na zem Šavle, 
Šavle proč mě pronásleduješ? Když přijeli (tuším) do Damašku. Přidal se ke všem 

Písma máte nejraději? 
bohatství své, ten spadne, ale spravedlivý jako ratolest zkvete.

Těším se do nebe, ale hodně povolaných avšak málo vyvolených.

Děkujeme za Váš čas a rozhovor.  Přejeme hodně zdraví a Boží požehnání.

 

Co nám můžete říct o svých rodičích, kolik máte 

nich již zemřeli, bratr 
invalidním důchodu. Mám dvě dcery, obě jsou již 

důchodu. První pracovala v lékárně. Druhá 
zaměstnání podle potřeby. 

Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství, 
? 

jednou kamarádkou jsme si rády hrály na 
prodavačky, ovšem když venku bylo hezky, moc se 

Od narození jsme byli všichni sourozenci pokřtěni a byli vedeni k víře. 
, jak byste ho případně doplnil,  nebo vylepšila?  

Zpravodaj se mi líbí, alespoň se dozvím něco o svém rodišti a okolí 
dělá největší radost a největší starost při pohledu na naše, nebo 

Radost mi dělá, že někteří mladí i starší se dávají pokřtít a věří v Boha. Leč mládež 
horšímu, ne však všichni, 

Teď čtu jen co odebírám katolický časopis „Regina“ a o Medžugorji, co nám Panna 
Maria radí a vzkazuje. Více již číst nemohu, neb mám slabý zrak. 

Ještě si zatím vedu domácnost, sice pomalu a pak musím odpočívat neb mě k tomu 

poslední době, že vnuk udělal vysokou školu na inženýra. 

Když táhl Šavel (později apoštol Pavel) se svým vojskem bojovat proti křesťanům, 
, velké světlo bylo vidět, že všichni padli na zem Šavle, 

Šavle proč mě pronásleduješ? Když přijeli (tuším) do Damašku. Přidal se ke všem 

bohatství své, ten spadne, ale spravedlivý jako ratolest zkvete. 

Těším se do nebe, ale hodně povolaných avšak málo vyvolených. 

a Boží požehnání. 



Co je Bible? Základní pohled...
Bible je záznam zkušeností, které u

(Prof. Jan Heller ThDr.)

                     
                  Nutí nás Bible k ví
           Proč
                  Pro
              Proč

1. Co je Bible?  
Není to ani historická reportáž, ani soubor výmysl
které učinili lidé s Bohem – 
tomu jsou ovšem i svědectví o ní nep
zkušenosti si lze ověřit. Ne ovšem zvenku, z hlediska vn
ale zevnitř, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete.
Každý biblický příběh je – ať
do něho sami vstoupili, samoz
a tak znovu prožili to, či sami se podíleli na tom, o 
 
2. Bible a víra 
Bible nás nenutí k tomu, abychom v
odmítají, protože si tím činí tě
odvážíš otevřít oči – a právě
námi (Immanuel – s námi Bů
provede v lásce životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do 
neznáma v dobré naději. 
 
3. Biblické zákazy 
Je pravda, že v Bibli, jmenovitě
Ale není to proto, že by z nás cht
hlouběji do biblického znění, rozpozná, že jsou to moudré a láskyplné rady, 
abychom nedělali to, čím si ublížíme. B
natlučeme a tak nás varuje. Však i hebrejské sl
znamená původně ukazatel 
a nenatlučeš si. Teprve tomu, kdo na ni nedbá a natlu
že si za to může sám. Tomu pak se 
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Co je Bible? Základní pohled...
Bible je záznam zkušeností, které u činili lidé s Bohem

(Prof. Jan Heller ThDr.)  

                       Co je Bible? 
Nutí nás Bible k ví ře? 

Proč jsou v Bibli samé zákazy? 
Proč Bůh dopouští zlo?  

Proč je v Bibli tolik krutosti?  

Není to ani historická reportáž, ani soubor výmyslů, ale záznam zkušeností, 
 přímo i nepřímo. Kdo takovou zkušen

ědectví o ní nepřijatelná. Důležité však je, že tyto 
ěřit. Ne ovšem zvenku, z hlediska vnějšího pozorovatele, 

, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete.
ať přímo či nepřímo – vlastně pozváním, abychom 

ho sami vstoupili, samozřejmě různým způsobem a podle možností, 
či sami se podíleli na tom, o čem vypráví.

Bible nás nenutí k tomu, abychom věřili v Boha. Ale lituje těch, kdo víru 
činí těžkým svůj život i svou smrt. Bible 

a právě k tomu ti chci pomoci – uvidíš, že B
s námi Bůh – titul Ježíšův podle Mt 1,23), a že 

provede v lásce životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do 

Je pravda, že v Bibli, jmenovitě ve Starém zákoně, se často ně
Ale není to proto, že by z nás chtěl Bůh dělat loutky na drátkách. Kdo pronikne 

ění, rozpozná, že jsou to moudré a láskyplné rady, 
čím si ublížíme. Bůh z toho nemá radost, když si 

eme a tak nás varuje. Však i hebrejské slůvko zákon –
 ukazatel – totiž cesty, tedy naše „směrovka“ 

eš si. Teprve tomu, kdo na ni nedbá a natluče si, sm
že sám. Tomu pak se říká v Bibli soud. 

Co je Bible? Základní pohled...  
činili lidé s Bohem  

, ale záznam zkušeností, 
ímo. Kdo takovou zkušenost neučinil, 

ležité však je, že tyto 
ějšího pozorovatele, 

, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete. 
ě pozváním, abychom 

sobem a podle možností,  
čem vypráví. 

ha. Ale lituje těch, kdo víru 
j život i svou smrt. Bible říká: když se 

uvidíš, že Bůh už je tu s 
v podle Mt 1,23), a že i tebe 

provede v lásce životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do 

často něco zakazuje. 
ky na drátkách. Kdo pronikne 

ní, rozpozná, že jsou to moudré a láskyplné rady, 
h z toho nemá radost, když si 

– zní tora – 
ěrovka“ – tudy jdi  

če si, směrovka ukazuje, 
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4. Obviňování Boha  
Mnozí lidé cítí, že svět není v pořádku. Potud mají pravdu. Ale v žádném 
případě nechtějí připustit svou spoluodpovědnost za tento stav. Tak hledají, 
často velmi úsilně, někoho, koho by mohli obvinit a tak se sami vyvléknout z 
viny. Často za vše obviňují Boha. Když prý je všemohoucí, tak může za vše.  
A Bůh se jejich výčitkám nebrání, i když ho tak znovu křižují. Je to pohodlný 
protivník. Nebrání se, nebo přesněji. Brání se jen slovem svých svědků, kteří 
lidem vysvětlují, jak to je: Bůh – křesťanský Bůh! – je jiný. Sestoupil z lásky k 
nám a je tu teď ve všem s námi. Nese všecko s námi, i naši smrt. Je tedy jiný, 
než si ho oni představují. Ta jejich představa Boha je vlastně modla. Tak svým 
obviňováním zasahují jen přelud. Jen ten, kdo poznal, že Bůh je Láska  
a přesto se lásce vzpírá, je opravdu proti Bohu. Žel, časem sklidí úrodu, kterou 
sázel. 
 
5. Krutosti (zvlášt ě) Starého zákona  
Některým lidem se jak Bible celá, tak zvláště Starý zákon, zdá krutý. To může 
být, když se na něj dívají očima současného humanizmu a prostě dnešní 
doby. Starověk byl jiný, drsnější, a to se ovšem do Bible leckde promítá, je to 
tedy především: 
a) záležitost dobového odstupu. Příklad: Izraelci mají příkaz rozbít modly 
pohanů. Když se však pohanský král sám má za boha, stává se pro lidi kolem 
modlou a potká ho osud modly. Ve starověku se často popravovalo, drsná 
společnost se jakoby „čistila“ popravami zločinců. Vězení byla většinou jen pro 
vyšetřovací vazbu (srov. Apoštol Pavel). Podobně jako otroctví či patriarchální 
vazby jsou v Bibli průmětem doby. 
 
b) Námitky proti krutosti Písma však mohou mít ještě hlubší kořen: Mohou být 
popíráním Boží svrchovanosti. Ve vnitřním smyslu platí dodnes, že kdo život 
dává, má právo jej i vzít. Kdo toto právo (vzít život) Bohu upírá, popírá tím, že 
Bůh život dal a tak tím popírá Boha vůbec. Ale pozor: máme právo obviňovat 
někoho, v koho doopravdy nevěříme? Přičítat vinu nějaké fikci, abych ji 
nemusil přičítat sobě, to je demagogie. Každý demagog vždy hledá někoho, 
na koho může všecko svést, i když v něj už třeba vůbec nevěří. 
 
c) Poctivé je říci: v Bibli jsou věci, které tam nečteme rádi. Zřejmě jim 
nerozumíme. Neškrtáme je však, protože doufáme, že někdy někomu  
v budoucnu bude darován do těchto věcí hlubší vhled. 
(zdroj: víra.cz) 

 



10101010.... 
 

DIECÉZNÍ BISKUP 

V sobotu 14. května 2011 byl do úřadu uveden nový diecézní biskup 
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 

Důležitá osobní data: 
• 25. září 1958 narozen v Hlinsku,  
• 28. května 1989 vysvěcen na kněze papežem bl. Janem Pavlem II.,  
• 3. března 2011 jmenován královéhradeckým biskupem,  
• 7. května 2011 přijal biskupské svěcení v bazilice sv. Petra ve Vatikánu - hlavní 

světitel: kardinál Tarcisio Bertone SDB, státní sekretář - spolusvětitelé:  
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský; Mons. Erwin Josef 
Ender, apoštolský nuncius, 

• 14. května 2011 uveden do úřadu diecézního biskupa v Hradci Králové,  
• svátek: 27. prosince (sv. Jan Evangelista). 

 
Výtah z dopisu, který jsme za naši Farnost předali novému diecéznímu 
biskupovi J. E. Mons. Janu Vokálovi, v sobotu 14. května 2011 v Hradci Králové 
při slavnostním uvedení do úřadu diecézního biskupa: 
 

Vaše excelence, vážený a milý otče biskupe, 
 

s radostí jsme všichni v naší bohdanečské farnosti uvítali zprávu o Vašem zvolení  
do biskupského úřadu v královéhradecké diecézi, kam spadá i naše Farnost 
Bohdaneč, v okrese Kutná Hora, která se nachází na rozhraní královéhradecké 
diecéze a pražské arcidiecéze. 
 

Farnost se rozkládá v krásné, rozmanité krajině začátku Vysočiny, s malebnými 
vesnicemi, lesy, loukami, rybníky. Patří sem více jak patnáct míst, kde se nachází 
buď naše filiální kostely, či kaple, Boží muka, památníky a jiné zajímavé kouty. 
 

Centrem Farnosti Bohdaneč, původně Zelená Bohdaneč, kdysi městečko, nyní obec, 
jež má kořeny ve 12. století, je raně gotický kostel, zasvěcený Zvěstování Páně. 
Vnitřku kostela vévodí obrovský křišťálový lustr z roku 1871, který kostelu daroval 
skelmistr Josef Rűckel z nedaleké sklárny v Tasicích. Ve Farnosti jsou ještě další 
kostely: Navštívení Panny Marie v Třebětíně a kostel sv. Matouše apoštola  
a evangelisty v Michalovicích. 
 

Všechny naše chrámy jsou udržované, opravované a slouží svému účelu jak pro 
církevníky, tak pro širší veřejnost při pořádání kulturních akcí ve spolupráci Farnosti 
a příslušných obecních úřadů. Vedle kostela, v centru Bohdanče je také fara, kterou 
využívají farníci všech věkových skupin pro společenská a kulturní setkání a členové 
farní rady pro své schůzky. 



Na závěr tohoto krátkého představení Farnosti Bohdaneč a vyjádře
Vaším zvolením, bychom si Vás dovolili, jménem našeho představeného otce 
Antonína Pavlase, členů farní rady v
v Bohdanči, Obecního úřadu v
v Petrovicích, Obecního úřadu v
veřejnosti, pozvat vbrzku do naší Farnosti na celodenní návštěvu. 
 

Budeme velmi potěšeni, když nás v
Vašeho úřadu v Hradci Králové a my budeme mít 
osobně setkat u nás v Bohdanči, během Mše svaté v
Vám představit a ukázat náš život, naše zajímavosti a náš kraj.
 

Využíváme této příležitosti, abychom Vás všichni zde ujistili o naší radosti, dů
a úctě. Budeme se těšit, že nás v
 

S přátelským pozdravem, .... 
 

(zástupci bohdanečské Farnosti  
úřadů, širší veřejnost) 
  

Katedrála Svatého Ducha

v Hradci Králové 
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Faru bychom v budoucnu rádi opravil
mohla nadále sloužit svému účelu a to
farníkům, tak případně širší veřejnosti.
 

Již před dvěma lety, zde začal vycházet 
farní časopis Zpravodaj, který je laický, 
vydáváme ho čtyřikrát do roka a Obecní 
úřad v Bohdanči nám pomáhá s
kopírováním 150. čísel.  V
číslech je shrnuto dění ve Farnosti za určitá 
období, jsou tam též duchovní články 
i zprávy z okolních farností a kulturní 
informace z obecních úřadů. Splňuje 
především informační účel našim 
farníkům, ale zájem o něj má i širší 
veřejnost.  
 

Všechna doposud vydaná čísla jsme 
a připravili pro Vaši informaci o dění
do desek, které Vám budou předány spolu 
s malým dárkem z nedaleké sklárny 
- skanzenu v Tasicích od našich far
a širší veřejnosti. 

 

Na závěr tohoto krátkého představení Farnosti Bohdaneč a vyjádře
Vaším zvolením, bychom si Vás dovolili, jménem našeho představeného otce 
Antonína Pavlase, členů farní rady v Bohdanči, všech farníků, Obecního úřadu 

Bohdanči, Obecního úřadu v Bělé, Obecního úřadu v Třebětíně, Obecního úřadu 
h, Obecního úřadu v Dobrovítově, Obecního úřadu v

veřejnosti, pozvat vbrzku do naší Farnosti na celodenní návštěvu. 

Budeme velmi potěšeni, když nás v krátké době navštívíte poté, co se ujmete 
Hradci Králové a my budeme mít příležitost se s

Bohdanči, během Mše svaté v kostele Zvěstování Páně a poté 
Vám představit a ukázat náš život, naše zajímavosti a náš kraj. 

Využíváme této příležitosti, abychom Vás všichni zde ujistili o naší radosti, dů
a úctě. Budeme se těšit, že nás v blízké budoucnosti poctíte svoji návštěvou.

 

(zástupci bohdanečské Farnosti  - otec Pavlas, farní rada, věřící, zástupci příslušných obecních 

    

Katedrála Svatého Ducha 

budoucnu rádi opravili, aby 
svému účelu a to jak 

farníkům, tak případně širší veřejnosti. 

před dvěma lety, zde začal vycházet 
farní časopis Zpravodaj, který je laický, 
vydáváme ho čtyřikrát do roka a Obecní 

Bohdanči nám pomáhá s jeho 
kopírováním 150. čísel.  V jednotlivých 
číslech je shrnuto dění ve Farnosti za určitá 

ž duchovní články  
okolních farností a kulturní 

obecních úřadů. Splňuje 
především informační účel našim 
farníkům, ale zájem o něj má i širší 

Všechna doposud vydaná čísla jsme vytiskli 
a připravili pro Vaši informaci o dění u nás, 
do desek, které Vám budou předány spolu 

nedaleké sklárny  
Tasicích od našich farníků  

Na závěr tohoto krátkého představení Farnosti Bohdaneč a vyjádření potěšení nad 
Vaším zvolením, bychom si Vás dovolili, jménem našeho představeného otce 

Bohdanči, všech farníků, Obecního úřadu 
Třebětíně, Obecního úřadu 

Dobrovítově, Obecního úřadu v Číhošti a širší 
veřejnosti, pozvat vbrzku do naší Farnosti na celodenní návštěvu.  

krátké době navštívíte poté, co se ujmete 
příležitost se s Vámi všichni 

kostele Zvěstování Páně a poté 

Využíváme této příležitosti, abychom Vás všichni zde ujistili o naší radosti, důvěře  
blízké budoucnosti poctíte svoji návštěvou. 

otec Pavlas, farní rada, věřící, zástupci příslušných obecních 



protáhli se a již nás uvítala pastorační asistentka paní Pechalová, se kterou jsme byli 
předběžně domluveni na krátkém výkladu o místě, historii a názvu Klokoty. Toho 
se nakonec zhostil její manžel, který v
poutním místem nejen naši výpravu, ale i další návštěvníky. Dozvěděli jsme se 
hodně zajímavostí, například to, že název Klokoty, může být odvozen od klokočí, 
které se dříve používalo na výrobu růženců, nebo od klokotající vody v
řece Lužnici.  Měli jsme možnost také zaslechnout chorál proslulých klokotských 
zvonů, kterých je v současné době 10 a tvoří překrásnou zvukovou kulisu.
V 10. hodin začala Mše svatá, která byla spojena se křtem malého Tadeáška. Na
úvod kněz P. Jiří Mučka uvítal naši výpravu a pt
odpověděl.  Děti dostaly pastelky a obrázky Pána Ježíše, kterého si do konce 
bohoslužby vymalovaly, také stále probíhal křestní obřad malého Tadeáška během 
Mše svaté, jehož rodiče, kmotr a příbuzní seděli vpředu a kněz by
v kontaktu.  
Vnitřek kostela Panny Marie má půdorys dvojramenného kříže a je zdoben ve stylu 
baroka a rokoka. Kostel se začal přestavovat kolem roku 1700 a byl budován téměř 
30 let, projekt kostela je podle vzoru pravděpodobně od Jana Santin
z nejtalentovanějších architektů své doby, celý komplex byl vysvěcen roku 1756.
V současné době klášterní areál spravuje kongregace řádu Oblátů, OMI. 
 
Mše svatá skončila, Tadeášek byl pokřtěn a vzat do veliké rodiny křesťanů, pan farář 
Mučka nám popřál šťastnou cestu zpět a nám zůstaly hezké dojmy a zážitky. Po 
bohoslužbě jsme si ještě prohlédli
které právě rozkvétaly a také si pořídili společnou fotku
výpravy). 
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PouPouPouPouť

a Táboraa Táboraa Táboraa Tábora

Naše červnová pouť 
směřovala do Klokot 
a Tábora.  Tato místa jsme si 
naplánovali, protože nejsou 
tak vzdálená od Bohdanče 
a Klokoty téměř nikdo z
neznal.  
Na cestu nám svítilo sluníčko 
a cesta tam rychle uběhla. Na 
místě jsme byli již v 9.

protáhli se a již nás uvítala pastorační asistentka paní Pechalová, se kterou jsme byli 
předběžně domluveni na krátkém výkladu o místě, historii a názvu Klokoty. Toho 
se nakonec zhostil její manžel, který v chrámu Panny Marie seznámil s

ím místem nejen naši výpravu, ale i další návštěvníky. Dozvěděli jsme se 
hodně zajímavostí, například to, že název Klokoty, může být odvozen od klokočí, 
které se dříve používalo na výrobu růženců, nebo od klokotající vody v

e možnost také zaslechnout chorál proslulých klokotských 
současné době 10 a tvoří překrásnou zvukovou kulisu.

10. hodin začala Mše svatá, která byla spojena se křtem malého Tadeáška. Na
uvítal naši výpravu a ptal se, odkud jsme a někdo z

odpověděl.  Děti dostaly pastelky a obrázky Pána Ježíše, kterého si do konce 
bohoslužby vymalovaly, také stále probíhal křestní obřad malého Tadeáška během 
Mše svaté, jehož rodiče, kmotr a příbuzní seděli vpředu a kněz by

Vnitřek kostela Panny Marie má půdorys dvojramenného kříže a je zdoben ve stylu 
baroka a rokoka. Kostel se začal přestavovat kolem roku 1700 a byl budován téměř 
30 let, projekt kostela je podle vzoru pravděpodobně od Jana Santin

nejtalentovanějších architektů své doby, celý komplex byl vysvěcen roku 1756.
V současné době klášterní areál spravuje kongregace řádu Oblátů, OMI. 

Mše svatá skončila, Tadeášek byl pokřtěn a vzat do veliké rodiny křesťanů, pan farář 
nám popřál šťastnou cestu zpět a nám zůstaly hezké dojmy a zážitky. Po 

hoslužbě jsme si ještě prohlédli pěstěnou zahradu s mnoha překrásnými růžemi, 
které právě rozkvétaly a také si pořídili společnou fotku (alespoň většina naší 

    

ť    dodododo    KlokotKlokotKlokotKlokot        

a Táboraa Táboraa Táboraa Tábora    

Naše červnová pouť 
směřovala do Klokot  
a Tábora.  Tato místa jsme si 
naplánovali, protože nejsou 
tak vzdálená od Bohdanče  
a Klokoty téměř nikdo z nás 

Na cestu nám svítilo sluníčko  
a cesta tam rychle uběhla. Na 
místě jsme byli již v 9. hodin, 

protáhli se a již nás uvítala pastorační asistentka paní Pechalová, se kterou jsme byli 
předběžně domluveni na krátkém výkladu o místě, historii a názvu Klokoty. Toho 

chrámu Panny Marie seznámil s tímto 
ím místem nejen naši výpravu, ale i další návštěvníky. Dozvěděli jsme se 

hodně zajímavostí, například to, že název Klokoty, může být odvozen od klokočí, 
které se dříve používalo na výrobu růženců, nebo od klokotající vody v nedaleké 

e možnost také zaslechnout chorál proslulých klokotských 
současné době 10 a tvoří překrásnou zvukovou kulisu. 

10. hodin začala Mše svatá, která byla spojena se křtem malého Tadeáška. Na 
al se, odkud jsme a někdo z nás mu 

odpověděl.  Děti dostaly pastelky a obrázky Pána Ježíše, kterého si do konce 
bohoslužby vymalovaly, také stále probíhal křestní obřad malého Tadeáška během 
Mše svaté, jehož rodiče, kmotr a příbuzní seděli vpředu a kněz byl s nimi stále 

Vnitřek kostela Panny Marie má půdorys dvojramenného kříže a je zdoben ve stylu 
baroka a rokoka. Kostel se začal přestavovat kolem roku 1700 a byl budován téměř 
30 let, projekt kostela je podle vzoru pravděpodobně od Jana Santiniho, jednoho 

nejtalentovanějších architektů své doby, celý komplex byl vysvěcen roku 1756. 
V současné době klášterní areál spravuje kongregace řádu Oblátů, OMI.  

Mše svatá skončila, Tadeášek byl pokřtěn a vzat do veliké rodiny křesťanů, pan farář 
nám popřál šťastnou cestu zpět a nám zůstaly hezké dojmy a zážitky. Po 

mnoha překrásnými růžemi, 
(alespoň většina naší 



Klokoty jsou menším poutním místem, které navštěvovaly již naše babičky 
a zanechaly v nás krásné vzpomínky.
Z klokotského areálu je možné zahlédnout věže kostelů a domy města Tábora, kam 
jsme se přesunuli. 
V Táboře byl volný program, který si každý zorgan
– občerstvení, oběd, prohlídka města, nebo muzeí, kostelů, či jiných pamětihodností 
včetně táborského pokladu, nebo cukráren.  Bylo krásné počasí a tak jsme si užívali 
pobytu v historických ulicích tohoto starobylého města, které je měs
památkovou rezervací. Je tam možné kromě jiného spatřit také nejstarší vodní nádrž 
ve Střední Evropě – Jordán, která byla založena v
Ameriku, v roce 1492. 
Odpoledne jsme se vydali k 
nedaleko Bělé postihl náš autobus defekt, takže jsme byli nuceni vystoupit a domů 
se dopravili po vlastní ose buď s
zastavovala kolem jedoucí auta a neznámí lidé nám ochotně nabízeli pomoc a odvoz 
naším směrem, což jsme za této situace vděčně ocenili, protože tato nezištná 
vstřícnost v nouzi pomohla mnohým z
nouze nejvyšší – pomoc Boží nejbližší.“ 

Další výlet plánujeme ve sobotu, 20
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Klokoty jsou menším poutním místem, které navštěvovaly již naše babičky 

nás krásné vzpomínky. 
klokotského areálu je možné zahlédnout věže kostelů a domy města Tábora, kam 

Táboře byl volný program, který si každý zorganizoval podle svého 
občerstvení, oběd, prohlídka města, nebo muzeí, kostelů, či jiných pamětihodností 

včetně táborského pokladu, nebo cukráren.  Bylo krásné počasí a tak jsme si užívali 
historických ulicích tohoto starobylého města, které je měs

památkovou rezervací. Je tam možné kromě jiného spatřit také nejstarší vodní nádrž 
Jordán, která byla založena v době, kdy Kolumbus objevil 

 domovu, cesta rychle ubíhala, avšak na zp
nedaleko Bělé postihl náš autobus defekt, takže jsme byli nuceni vystoupit a domů 
se dopravili po vlastní ose buď s příbuznými, kteří po zavolání přijeli, nebo 
zastavovala kolem jedoucí auta a neznámí lidé nám ochotně nabízeli pomoc a odvoz 

ším směrem, což jsme za této situace vděčně ocenili, protože tato nezištná 
nouzi pomohla mnohým z nás – dobrý člověk ještě žije, nebo: „Když je 

pomoc Boží nejbližší.“  
ší výlet plánujeme ve sobotu, 20. srpna do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou.

 

Klokoty jsou menším poutním místem, které navštěvovaly již naše babičky  

klokotského areálu je možné zahlédnout věže kostelů a domy města Tábora, kam 

izoval podle svého  
občerstvení, oběd, prohlídka města, nebo muzeí, kostelů, či jiných pamětihodností 

včetně táborského pokladu, nebo cukráren.  Bylo krásné počasí a tak jsme si užívali 
historických ulicích tohoto starobylého města, které je městskou 

památkovou rezervací. Je tam možné kromě jiného spatřit také nejstarší vodní nádrž 
době, kdy Kolumbus objevil 

domovu, cesta rychle ubíhala, avšak na zpáteční cestě 
nedaleko Bělé postihl náš autobus defekt, takže jsme byli nuceni vystoupit a domů 

příbuznými, kteří po zavolání přijeli, nebo 
zastavovala kolem jedoucí auta a neznámí lidé nám ochotně nabízeli pomoc a odvoz 

ším směrem, což jsme za této situace vděčně ocenili, protože tato nezištná 
dobrý člověk ještě žije, nebo: „Když je 

do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou.                                              
A.  H. 

 

  



 

V neděli 15. května se poprvé představilo v
obložení presbytáře  
a sloupů pod 
varhanami. Práci 
provedla firma 
Petra Vajgla 
z Týniště. Dřevo 
na obložení 
„Gerutu“ je 
exotického 
původu z Malaysie  
a darovala ho 
firma Less a.s. 
Výroba byla 
částečně 
financována dary 
farníků a občanů, 
sbírky se ujala 
paní Žofie 
Tvrdíková, dále 
příspěvkem od 
Obecního úřadu 
v Bělé, což dalo 
dohromady 
31.500 korun  
a především 
velkým 
sponzorským 
darem 167. 705 
korun,  
Ing. Jana Mičánka 
sen., díky kterému 
se podařilo 
obložení 
dokončit.  
 
 
Ing. Janu Mičánkovi a všem dárcům
truhlářské dílně Petra Vajgla. 
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PODĚKOVÁNÍ 

neděli 15. května se poprvé představilo v kostele v Bohdanči nové dřevěné 

Ing. Janu Mičánkovi a všem dárcům, patří velké poděkování
  

Bohdanči nové dřevěné 

patří velké poděkování, stejně tak jako 
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Skenové kopie 
seznamu ze 
sbírky jsou na 
přání paní 
Libuše Vajglové 
součástí tohoto 
článku. 
 
 
 

Před instalací 
obložení bylo 
třeba udělat 
spoustu práce  
a připravit stěny 
tak, aby truhláři 
mohli přijet  
a obložení bez 
problémů 
postavit.  
Muselo se 
odstranit 
původní 
obložení  
a odvézt ho, 
odklidit suť, 
odkrýt stěny, 
vyvézt omítku, 
vydezinfikovat 

stěny, uklidit před velikonočními svátky kostel, zaštukovat a omítnout stěny, 
posunout a postavit znovu křtitelnici a velký úklid vnitřku kostela se konal po dva 
dny také ve čtvrtek a v pátek v týdnu po instalací obložení.  
Na uvedených pracech se podíleli: kostelníci pan Josef Holub a pan Miroslav Petrus, 
pan Josef Laudát, pan Jaroslav Hurt, pan Josef Slavík, pan Josef Novák,  
pan Antonín Prchal, pan Jaroslav Pícha, Ing. Jan Veleta, pan Pavel Uttendorfský, 
paní Marta Stehlíková, paní Milada Kopecká, paní Eva Prchalová, paní Jana 
Laudátová, paní Helena Bobková, paní Eva Šindelářová, paní Marie Hurtová, paní 
Jitka Píchová, paní Dana Mlčochová, paní Marie Čaloudová, paní Marie Hlavová,  
paní Libuše Vajglová a paní Anna Holubová. Také všem těmto dobrovolníkům patří 
velký dík za čas a námahu.  
Ještě zbývá vrátit zpět železnou mřížku do výklenku a vymalovat místa 
zaštukovaných stěn, věříme, že i tyto práce se co nejdříve dokončí. 
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Modlitba Modlitba Modlitba Modlitba     důležitá alespoň jako sprcha...důležitá alespoň jako sprcha...důležitá alespoň jako sprcha...důležitá alespoň jako sprcha...    

    

Jak se modlit, když máme životy zavalené prací 
a starostmi? Jak najít cestu k modlitbě? 

 

Několik opěrných bodů: 
 - Všechno začíná tím, že se pro modlitbu rozhodneme. Když budeme 
čekat, až nám na ni vybude čas, je jisté, že se nikdy modlit nezačneme. Správná 
otázka nezní: Mám na modlitbu čas? Zní: Jaké místo modlitba v mém životě zaujímá? 
Jestliže jsem pochopil, že je důležitá, ba dokonce prvořadá, čas si pro ni udělám. 
Ukažme si to na jednom konkrétním přirovnání. Jestliže mi záleží na osobní hygieně, 
čas na osprchování a vyčištění zubů si najdu vždycky, i kdybych musel vstávat o trochu 
dřív. Má modlitba v mém životě alespoň tak důležité místo jako sprcha? 
- Začít s modlitbou a na nic nečekat. Modlit se naučíme tak, že se budeme modlit. 
Kdo se chce naučit plavat, nemůže se spokojit s tím, že zná plavecké pohyby 
teoreticky. Dokud se neodhodlá a do vody neskočí, plavat nebude. Když se chceme 
modlit, musíme skočit do vody – nebo spíš do Boží lásky. Jde o prostý úkon naší vůle: 
„Pane, jsem tady pro tebe. Nevidím tě ani neslyším, ale vím, že tu jsi. Tento čas 
modlitby věnuji tobě. Dělej si s ním, co sám chceš.“ Toto rozhodnutí závisí jen na nás; 
Bůh je tu přítomen stále, neklade si žádné podmínky a stále touží po tom, aby nás 
přijal. 
- V modlitbě vytrvat. Když jsem se rozhodl věnovat čtvrthodinu tiché modlitbě, 
zůstanu čtvrt hodiny v tichu před Bohem. Na tom, že nevím, co mám během těch pár 
minut, které mi připadají hrozně dlouhé, dělat, nezáleží. Nezáleží ani na tom, že 
pociťuji jen neurčitou nudu a z modlitby mě vytrhuje spousta neodbytných myšlenek. 
Důležité není to, co dělám já, ale to, co Bůh působí ve mně, a to v danou chvíli 
nevidím. 
- Přestat modlitbu hodnotit. „Dobře jsem se pomodlil,“ nebo naopak: „Modlím se 
špatně.“ Ale co o tom já můžu vědět? Hodnota modlitby na tom, co pociťuji, nikdy 
nezávisí. Opravdu nikdy. Pán po mně ostatně ani nechce, abych svou modlitbu 
hodnotil. Žádá mě jen, abych se modlil, abych prostě a jednoduše obětoval svůj čas 
jenom jemu. Ještě jedno přirovnání. Všichni dobře víme, že spálit se člověk může, i 
když je zataženo. Stejně tak, tápeme-li v duchovní mlze, neznamená to, že naše srdce 
neozařuje Boží světlo; když nás modlitba nudí, neznamená to, že je neplodná. 
- Zvolit konkrétní okolnosti, abychom vytrvali. Pro každodenní modlitbu jsou 
blahodárná určitá praktická opatření: stanovit si pevnou hodinu (pokud možno každý 
den stejnou); zvolit si místo a polohu, která podporuje usebranost: vždyť se modlíme i 
svým tělem. Nesnažme se najít pro modlitbu ideální podmínky. Takové samozřejmě 
neexistují, protože Bůh se s námi nesetkává v ideálním světě, ale v konkrétních 
situacích našeho každodenního života. I když v našem domě není nikdy úplné ticho, 
neznamená to, že Pán naší modlitbě nepožehná! 



17171717.... 
- Vytrvat. Máme velmi zdatného a houževnatého nepřítele, který vyzkouší všechno 
možné, aby nás od modlitby odvrátil. Můžeme si být jisti, že nás bude chtít všemi 
prostředky přelstít, abychom od času vyhrazeného každý den pro Pána upustili. Když 
přijde doba, kterou jsme si pro modlitbu vyhradili, nevyhnutelně nám začne 
připomínat spoustu věcí, které musíme teď hned udělat, a lživě nás bude 
přesvědčovat: „Pomodlíš se někdy jindy.“ Je však velmi pravděpodobné, že k tomuto 
„někdy jindy“ už nedojde a my den uzavřeme bez modlitby.  
- Důvěřovat všemu navzdory. „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního 
Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také 
všechno ostatní? Ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval“ (Řím 8, 
31. 37). Nemějme ze zápasu o modlitbu strach. Ten, kdo nás k ní volá, je zároveň tím, 
díky němuž jsme si jisti vítězstvím. Prostě se pro modlitbu rozhodněme a ostatní nám 
bude přidáno. 

 

 
    

 

 

 

 
.                            

 

 
 
 

���� VÝLET do TŘEBÍČE A JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU,  
V SOBOTU 20. srpna 2011 

Náš další výlet bude směřovat do Třebíče, kde se zúčastníme v 8. hodin ráno Mše 
svaté v tamní starobylé bazilice Sv. Prokopa, poté si prohlédneme některé 
památky a město, před polednem odjedeme do blízkých Jaroměřic nad Rokytnou, 
kde bude volný program a možnost občerstvení, návštěva barokního zámku, 
který se podobá francouzským Versailles, parku a chrámu Sv. Markéty. 
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY U ANNY HOLUBOVÉ V KOSTELE, NEBO NA TEL. 
605342779-SMS, do 17.8., PŘEDPOKLÁDÁNÁ CENA 300 KČ, ZÁLOHA 
DOPRAVA BUSEM, S SEBOU SVAČINU, PITÍ, LÉKY, PLÁŠTĚNKU, DOBRÉ 

BOTY A DOBROU NÁLADU ☺☺☺☺!    

 

 

 

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! 

FARNOST BOHDANEČ NA WEBU! 
www.farnostbohdanec.estranky.cz 
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY 

II. Noc s Andersenem v Bohdanči 

 

Letos se akce nočního spaní uskutečnila z 2. na 3. dubna a stejně jako loni, 
v zasedací místnosti Obecního úřadu, protože prostory naší knihovny jsou malé.  
Nocování se před rokem zúčastnilo 12 spáčů, letos jich přišlo již 20. Děti odložily 
zavazadla a přesunuly jsme se všichni společně se studentkou Janou Laudátovou, 
která vypomáhala s dozorem do knihovny, kde jsme si vybraly knihy pro naše 
nocování.  
Také letos od knihovny vyšel lampionový průvod obcí, jen byla malinko pozměněná 
trasa. K nám se přidaly také maminky s malými dětmi a kočárky. 
Průvod ukončil svoji procházku před Obecním úřadem, kde jsme se rozloučili 
s těmi, kteří s námi šli s lampionky a vstoupily do naší andersenovské místnosti. 
Letošním hlavním hostem byla pěvkyně, sólistka opery Národního divadla v Praze, 
sopranistka, paní Martina Bauerová. Vyprávěla nám o tom, jak se dostala ke zpěvu, 
kde studovala, kde zpívala, do kterých zemí se podívala, ale také o tom, jaké to je, 
když během představení vypadne text, nebo když padá kostým. Ochotně odpovídala 
na spousty dotazů a přednesla část árie z Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém a 
úryvky z dalších oper a písní, rovněž nám předvedla různé hlasové techniky – operní 
zpěv, muzikálový, na mikrofon. Dozvěděli jsme se, že udržovat hlas si musí stále i 
v průběhu týdne, kdy například nezpívá, pak také to, že běžné představení opery 
v divadle trvá téměř 3 hodiny, během které se střídají jednotlivé postavy a zpívají své 
role. Beseda byla hodně zajímavá a určitě by pokračovala dále, ale malá Sárinka, 
dcerka paní Bauerové začínala být netrpělivá a chtěla maminku pro sebe, proto jsme 
ještě našeho vzácného hosta požádali, aby rozdala dětem čtenářské listy, každý malý 
čtenář se ještě s paní Bauerovou na památku vyfotil a pro všechny jsou také 
společná fota.   
Když náš hlavní host Noci s Andersenem odešel, nastala volná zábava, občerstvení, 
okolo 22.00 hodiny přišla opět nám známá, paní Jana Janáková, která s dětmi pletla 
velikonoční korálkovou dekoraci, všem se povedla a každý si ji odnesl ráno domů. 
Děti si rovněž připravily bojovou hru s maskami a o půl noci jsme otevřely 
šampaňské (dětské ☺), kterým jsme oslavily druhou Noc s Andersenem v Bohdanči.  
Letos jsme neskládaly oslavnou bohdanečskou báseň jako loni, ale volily 7 divů 
Bohdanče, inspirovala nás k tomu kniha z naší knihovny 7 divů světa. Zde jsou: 
rozhledna a socha Panny Marie vedle rozhledny, kostel, památník padlým 
Dvorecko, rybník „Mlíčňák“, trojboká kaple, Pilský rybník, Památník  I. a II. 
světové války u kostela.  Mezi typovanými divy Bohdanče se objevila také knihovna 
a dětské hřiště, které se ovšem do první sedmičky nedostaly. 
Děti představily ostatním také své oblíbené knihy, které si donesly z domova. 



Oslavily jsme rovněž narozeniny nejmladšího účastníka nocování, který pak po půl 
noci usnul. Děti také během Noci hrály různé hry, vyplňovaly tajenky týkající se 
Václava Čtvrtka, který byl letošním českým Andersenem a samozřejmě nechybělo 
čtení z knih, jídlo, pití a to celé doprovázela hudba a písně pánů Uhlíře a Svěráka.
První spáči se začali ukládat do svých spacákových pelíšků okolo půl čtvrté ráno, 
přesto 4 z nich nešli spát vůbec a vydrželi až do rána.  
Po snídani si děti sbalily své věci, čtenářské list
písní a zpěvu kosů se rozešly domů, případně si je vyzvedli rodiče a v
co během Noci zameškaly ☺
Také druhá bohdanečská Noc s
podaří zorganizovat se stejným úspěchem již 
 

Special thanks- zvláštní poděkování
se zúčastnili, pomáhali, přispěli 
studentce UK Pedagogické fakulty v
s programem a dozorem, paní Martině Bauerové, paní Janě Janákové, 
Šťovíčkové, která zasponzorovala drobné dárky a věnovala je dětem pro tuto akci, 
maminkám, které napekly, nebo připravily jídlo i pro ostatní, těm, kteří se přidali 
k lampionovému průvodu a všem, kteří nám fandí a drží palce. 
Čtení, knihovně a třetí Noci s
Anna Holubová, Knihovna Bohdaneč
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noci usnul. Děti také během Noci hrály různé hry, vyplňovaly tajenky týkající se 
Václava Čtvrtka, který byl letošním českým Andersenem a samozřejmě nechybělo 

pití a to celé doprovázela hudba a písně pánů Uhlíře a Svěráka.
První spáči se začali ukládat do svých spacákových pelíšků okolo půl čtvrté ráno, 

nich nešli spát vůbec a vydrželi až do rána.   
Po snídani si děti sbalily své věci, čtenářské listy, malé dárky a za zvuku Svěrákových 
písní a zpěvu kosů se rozešly domů, případně si je vyzvedli rodiče a v

☺. 
Také druhá bohdanečská Noc s Andersenem se vydařila, věříme, že se nám za rok 

ným úspěchem již třetí Noc s Andersenem. 

zvláštní poděkování ☺☺☺☺ - nakonec je třeba poděkovat: všem, kteří 
se zúčastnili, pomáhali, přispěli – Obecnímu úřadu, panu starostovi Junovi, 
studentce UK Pedagogické fakulty v Praze Janě Laudátové, která pomáhala 

programem a dozorem, paní Martině Bauerové, paní Janě Janákové, 
Šťovíčkové, která zasponzorovala drobné dárky a věnovala je dětem pro tuto akci, 
maminkám, které napekly, nebo připravily jídlo i pro ostatní, těm, kteří se přidali 

lampionovému průvodu a všem, kteří nám fandí a drží palce.  
třetí Noci s Andersenem zdar! 

Anna Holubová, Knihovna Bohdaneč 

 

avily jsme rovněž narozeniny nejmladšího účastníka nocování, který pak po půl 
noci usnul. Děti také během Noci hrály různé hry, vyplňovaly tajenky týkající se 
Václava Čtvrtka, který byl letošním českým Andersenem a samozřejmě nechybělo 

pití a to celé doprovázela hudba a písně pánů Uhlíře a Svěráka. 
První spáči se začali ukládat do svých spacákových pelíšků okolo půl čtvrté ráno, 

y, malé dárky a za zvuku Svěrákových 
písní a zpěvu kosů se rozešly domů, případně si je vyzvedli rodiče a v neděli dospaly, 

Andersenem se vydařila, věříme, že se nám za rok 
Andersenem.  

nakonec je třeba poděkovat: všem, kteří 
Obecnímu úřadu, panu starostovi Junovi, 

Praze Janě Laudátové, která pomáhala 
programem a dozorem, paní Martině Bauerové, paní Janě Janákové, paní Ivance 

Šťovíčkové, která zasponzorovala drobné dárky a věnovala je dětem pro tuto akci, 
maminkám, které napekly, nebo připravily jídlo i pro ostatní, těm, kteří se přidali 
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INFORMACE  Z  OBCE  BOHDANEČ 
V minulém čísle tohoto periodika jsem informoval o výstavbě rozhledny v naší 
obci. Nyní se již dá docela dobře polemizovat o tom, zda bylo rozumné se do této 
stavby pustit. Myslím si, že zcela určitě a věřím, že většina z vás mi dá za 
pravdu. Vždyť za necelé dva měsíce navštívilo tuto stavbu a s tím i naší obec cca 
8 000 návštěvníků, kteří mají z valné většiny kladný názor nejen na stavbu 
samou, ale i na naši obec a okolí ve kterém žijeme. Věřím, že stavba rozhledny  
a s ní i ostatní aktivity které v cestovním ruchu děláme přinesou naší obci do 
budoucna jenom samá pozitiva. 

Někteří z vás si jistě všimli i určitých prací v „Lištinách“. Tuto lokalitu vlastní 
společnost Zelená Bohdaneč s.r.o. a pod vedením obce se zde provádějí 
postupné úpravy takového rázu, aby zde vznikl lesopark. Je to zajímavé, klidné 
místo a je dobře, že rozhodnutí vedení firmy Less o využití těchto pozemků 
směřovalo k výstavbě takovéto nádherně umístěné odpočinkové zóně. Jistě se 
mnou budete souhlasit, že v této části naší obce vzniká společnými silami hezky 
upravená a dobře využitá lokalita nejen pro návštěvníky naší obce, ale a to bych 
chtěl zdůraznit, i pro všechny občany Obce Bohdanče. 

Ještě bych využil této možnosti, abych aspoň některé z obyvatel Obce 
Bohdanče, kterým se tento výtisk dostane do ruky informoval o dalších aktivitách 
naší obce v tomto roce. Protože jsme byli úspěšní v žádostech o dotace, čeká 
nás ještě do konce roku zajistit rekonstrukci části prostor budovy obecního úřadu 
na bezbariérové zdravotní středisko a výstavba nového zdroje vody včetně 
rekonstrukce výtlačného řádu a vodojemu. Bližší informace, ale napíši až 
v příštím čísle. 
Ing. Jaromír Juna, starosta Obce Bohdane č 

 
 
 
 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Koberec je již v kostele 
– od svatodušních svátků máme 
v kostele dlouho očekávaný koberec, 
běhoun, který je rozprostřen mezi 
lavicemi a je 10 metrů dlouhý. Koberec 
začali shánět paní Hlavová, pan Petrus  
a Anna Holubová, přivezli zapůjčený 
vzorek, který si mohli všichni 
prohlédnout a pro který jsme se nakonec 
rozhodli. Koberec byl vybrán v Čestlicích, 
kvůli příznivější ceně, odkud jej přivezl 
cestou z Prahy pan Karel Mlčoch. Tam 
jsme ještě koupili dva stejné, ale užší na 
stupínky před boční oltáře.  
Na koberce se farníci také složili 
a seznam bude rovněž zveřejněn  příště. 
 

KONCERT 12. ČERVNA V BOHDANČI 
 

V nedělní odpoledne o svatodušních 
svátcích se konal v zaplněném kostele 
v Bohdanči koncert duchovní hudby. 
Vystoupil Pěvecký sbor ze Želiva pod 
vedením sbormistra Petra Žáka 
a Collegium chrámových muzikantů 
s dirigentem Františkem Šterbákem, dále 
sólisté Jana Nováková a Václav 
Polanský. Zazněly skladby starých 
mistrů, výběr z oratoria Mesiáš od G. F. 
Haendela, včetně známé skladby Alleluja 
a Mše in G (D167) Franze Schuberta. 
Úspěšný koncert byl po dlouhých ovacích 
ukončen přídavkem Alleluja.  Pořádaly 

Farnost a Obec.  ♪ ♫ ♪ 
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� další číslo našeho Zpravodaje vydáme na podzim, časopis je neprodejný, 
pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč, nová čísla naleznete opět na 
obvyklých místech v kostele v Bohdanči, nebo v našich filiálních kostelích  

� 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 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 

� připravuje se sbírka na obleky pro ministranty, abychom se sladili 
s ostatními farnostmi, kde je toto běžné a bývalo to kdysi i u nás 

� oprava kostelní věže v Bohdanči by měla být dokončena v tomto měsíci,  
bude se financovat ze 2. dotací – z Fondu solidarity z biskupství v Hradci 
Králové 100 000 kč a z fondu církví Ministerstva kultury 120 000 kč, 
rozpočet je 228 000 kč, lešení nám nabídl a zapůjčil za červenojanovickou 
farnost Ing. František Nešpor  

� Třebětín – oprava střechy, lodi a omítky věže – ve spolupráci s Obecním 
úřadem v Třebětíně a panem starostou Jirákem byla získána dotace 
z Ministerstva kultury přes obce s rozšířenou působností ve výši 340 000 kč  
a 50 000 kč přispěla Obec Třebětín 

� Michalovice – kostel, oprava střechy kostela a omítky šindelové střechy 
starobylé zvonice, oprava hřbitovní zdi, finance se shání ve spolupráci 
s Obcí Petrovice a paní starostkou Jirkovskou: dar z Fondu Obcí 200 000 kč, 
50 000 kč příslib od Obce Petrovice a 1 000 000 kč dotace od SZIF. 

Připravované akce:  
� Výlet – pouť 20. srpna do Třebíče – bohoslužby, návštěva baziliky, města 

a Jaroměřic nad Rokytnou – chrám, zámek, park, oběd, město,  
cena 300 kč na dopravu busem. 

Plánované akce 
�  na podzim další z koncertů v bohdanečském kostele - Korunovační Mše  

W. A. Mozarta opět v provedení sboru Chrámových hudebníků s dirigentem 
Františkem Šterbákem, akce je v současné době rozplánovaná a čekáme na 
vyjádření umělců, pokud se koncert uskuteční, podrobnosti a detaily naleznete 
včas na letáčcích, v regionálním tisku a v ohláškách v kostelích 

� misijní odpoledne s pozvaným misionářem k rozšíření našeho duchovního 
života, více informací včas na letáčcích a v ohláškách. 

Akce v okolí: V NEDĚLI 24. 7., VE 14. HODIN,  VE VLASTĚJOVICÍCH se 
bude konat slavnostní znovuvysvěcení zrekonstruované kaple Sv. Máří Magdaleny. 

Všichni jste srdečně zváni! 
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                                                      Č e r v e n e c 
 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  
 

3.7. Slavnost 
Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 

za Františka Rokosa a celý rod, za rodinu Tvrdíkovu, 
Jeníčkovu a za Emilii a Josefa Krajíčkovy 

10.7. 15. neděle v mezidobí 
Svatá Markéta,  
Pouť v Tasicích 

za Antonína Prchala a rodiče, za manžele 
Hlavovy a Urbancovy 

17.7. 16. neděle v 
mezidobí 

za Ladislava Batelku, bratra Františka, jeho manželku, rodiče 
Batelkovy a Musilovy  

24.7. 17. neděle 
v mezidobí 

za Josefa a Emilii Bartákovy a syny Ladislava  
a Josefa, za rodinu Zajanovu, Kotrbovu a Kratochvílovu 

31.7. 18. neděle v 
mezidobí 

za Josefa a Marii Novákovy a za rodiče z obojí strany a za 
Jaroslava Bělohlávka 

S r p e n 
7.8. 19. neděle 

v mezidobí 
za Václava a Marii Tvrdíkovy a za rodiče z obojí strany, za syna 
Miloslava, dceru Jiřinu a manžela Miloslava Růžičkovy 

14.8. 20. neděle 
v mezidobí 

za Jaroslava Tvrdíka, jeho manželku, syny Václava a Jaroslava, 
vnučku Vlastu a za rodinu Nulíčkovu ze Sychrova;  
za Václava a Vlastu Voltrovi a rodiče z obojí strany 

21.8. 21. neděle v 
mezidobí 

za Marii a Jaroslava Veletovy a syna Jaroslava; za Františka  
a MiloslavuTvrdíkovy; rodiče a rodinu Veselovu 

28.8. 22. 
neděle v 
mezidobí 

za Josefa a Marii Tvrdíkovy, snachu Alenu, rodiče Petrusovy, 
syna Františka a jeho zetě Františka Casku, za Františka Tvrdíka 
a rodinu Čábelických 

Z á ř í 
4.9. 23. neděle v 

mezidobí 
za rodinu Horaisovu a Koubských 

11.9. 24. neděle v 
mezidobí 

za Miloslava a Marii Kačerovských, rodiče, za Františka  
a Marii Tvrdíkovy, jejich rodiče a syna Františka 

18.9. 25. neděle v mezidobí, Svatý 
Matouš-Posvícení ve Vickovicích  
a Michalovicích 

za Františka a Marii Šimkovy, dceru 
Ludmilu Karlovu, za Marii, Jaroslava  
a Bohuslava Jirákovy 

25.9. 26. neděle v 
mezidobí 

za Josefa a Marii Tvrdíkovy, syna Pepu  
a rodiče z obojí strany 

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

Ř í j e n 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  

2.10. 27. neděle v mezidobí za Josefa a Marii Hlavovy, rodiče Hlavovy  
a Tvrdíkovy, manžele Uhrovy a snachu Vlastu 

9.10. 28. neděle v mezidobí 
Posvícení v Prostřední Vsi 

za Bohuslava a Emilii Laudátovy, za Antonína a 
Marii Chudobovy, za Antonína Klápu 

16.10. 29. neděle v mezidobí 
Havelské posvícení v Bohdanči, v Bělé 

za Marii Franclovou, Marii 
Veselou a rodinu Johanesovu 

23.10. 30. neděle v mezidobí, 
Posvícení v Řeplicích 

za Václava Tvrdíka, rodiče, bratra, sourozence, 
za rodiče Tvrdíkovy, syna Karla, za rodiče 
Svobodovy, Vajglovy a Hromasovy 

30.10. 31. neděle v mezidobí, 
Slavnost Všech svatých 
Posvícení ve Šlechtíně 

za rodinu Cengerovu a Rajcovu, za rodinu 
Johanesovu a Josefa Vohnického 

L i s t o p a d 
6.11. 32. neděle v mezidobí, 

Posvícení v Kotoučově a Třebětíně 
za Františka Trpišovského, jeho 
rodiče a rodiče Kohoutkovy 

13.11
. 

33. neděle v mezidobí 
Martinské posvícení v Tasicích 

za Františka Brůnu, jeho rodiče a Žofii 
Studničkovou 

20.11
. 

Slavnost Ježíše Krista Krále  
-konec církevního roku 

za Josefa a Františku Všetečkovy, rodiče  
a sourozence a rodinu Novákovu 

27.11
. 

1. neděle adventní – 
začátek církevního roku 

za Josefa Musila, rodiče a sourozence, za vnuka 
Martina, rodinu Flekalovu a Vladimíra Bendu 

P r o s i n e c 
4.12. 2. neděle adventní za Josefa a Anežku Hatákovy, rodiče a sourozence 

11.12. 3. neděle 
adventní 

za Josefa a Marii Hlavovy, rodiče a sourozence z obojí strany, 
za tři syny a dceru, za Františka a Annu Kakáčkovy, rodiče  
a sourozence z obojí strany, za dva syny a dceru 

18.12. 4. neděle 
adventní 

za Josefa a Marii Hlavovy, dceru Vlastu, za rodinu Hlavovu, 
Tvrdíkovu a Malinovu 

24.12. Štědrý den za farníky a děti ve Farnosti 

25.12. Slavnost Narození 
Páně, 
Boží hod vánoční 

za Františka a Marii Veletovy, rodiče a bratra 
Oldřicha a jeho manželku, za rodinu Čermákovu, 
Karlovu, za Barboru Bačkovskou, Hedy a Josefa 
Karlovy, Marii Klečákovou a bratra Josefa 

26.12. Svátek Svatého Štěpána,  Svaté 
rodiny, Ježíše, Marie Josefa 

za Marii a Jana Prchalovy, jejich 
rodiče a zetě Miloslava 
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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 

www:    farnostbohdanec.estranky.cz 
 

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

 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 
Neděle   9.30  Mše svatá  

17.00  Schůzky ministrant ů na faře (Šindelá ř) 
Bohdane č 

Čtvrtek  19.00  Duchovní setkávání pro dosp ělé na faře  Bohdane č 
 14.00 - v letním čase každou první neděli v měsíci Třebětín  
 14.00 - v letním čase každou druhou neděli v měsíci Michalovice  

 

Pořad bohoslužeb během roku v sousedních farnostech 
Čtvrtek 17.00 *  Červené Janovice 
Pátek 17.00 *  Zbraslavice 

Sobota 17.00 *  Pertoltice 
Neděle        8.00 Zbraslavice 

      11.00 Červené Janovice 
       *  V zimním období jsou slouženy Mše svaté ve všední den v 16 hodin 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 
 


