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Bible, 1 Kor

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale neměl lásku, jsem jako znějící kov

Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, 
ovládal všecko, co se může vědět 

a víru měl v nejvyšší míře,
takže bych hory přenášel,

ale neměl lá
A kdybych rozdal všechno, co mám

a pro druhého do ohně skočil,
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 
láska se nevychloubá, nenadýmá,

nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, 
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, 

má zármutek, když se dělá něco špatného, 

když lidé žijí podle pravdy.
Láska všechno omlouvá, všemu věří,

nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.
Láska nikdy nepřestává.
Láska nikdy nezanikne
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Bible, 1 Kor. 13,1-8 

 

 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale neměl lásku, jsem jako znějící kov

a cimbál zvučící. 
Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, 

ovládal všecko, co se může vědět 
a víru měl v nejvyšší míře, 
takže bych hory přenášel, 

ale neměl lásku, nejsem nic. 
A kdybych rozdal všechno, co mám

a pro druhého do ohně skočil, 
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 
láska se nevychloubá, nenadýmá,

nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, 
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, 

má zármutek, když se dělá něco špatného, 
ale raduje se,  

když lidé žijí podle pravdy. 
Láska všechno omlouvá, všemu věří,

nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.
Láska nikdy nepřestává. 
Láska nikdy nezanikne. 

 
 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 
ale neměl lásku, jsem jako znějící kov 

Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím,  
ovládal všecko, co se může vědět  

A kdybych rozdal všechno, co mám 
 

ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. 
Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí,  

láska se nevychloubá, nenadýmá, 
nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe,  
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,  

má zármutek, když se dělá něco špatného,  

Láska všechno omlouvá, všemu věří, 
nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. 



Postní období se chýlí k
a Velikonocemi. Abychom mohli prožít lépe radost ze Vzkříšení a zažít světlo radosti, 
které má prozářit naše další dny, je třeba se na tuto událost připravit. K
určena postní doba, měla by nejen ozdravit naše tělo odřeknutím si určitých pokrmů, 
ale také naši duši, v tomto případě odřeknutím si
Ztišení, modlitba, rozjímání o svém životě a skutcích, nebo větší pozornost s
blízkým, nás může dovést k rozhodnutí ukončit své špatnosti a dosavadní způsob 
života a ve vzkříšeném Kristu být obnoveni. 

Půst a ztišení je také naše solidarita s
nejhorší způsob smrti na kříži za naše špa

Vstal ale z mrtvých a víra v
Přeji vám, abyste společně postní dobu prožili v
a radovali se ze vzkříšení, přizvali k
také své známé a blízké. 
.      

Příspěvek Th et Ph Mgr. Karla Pompeho

OKÉNKO DO DUŠE: 
 

O Vánocích se prý stala hitem píseň v
být aktuální – ale po drobné 
díla (zvl. televizní seriály) z
propracována, tematika školství a církve však neodpovídá skutečnosti. Je 

to můj subjektivní názor. 
 My však víme, co odpovídá objektivní pravdě
a upravovat; je to naše víra, náboženství, jehož učebnicí jsou knihy Písma svatého.
Usebranost doby postní, velikonoční triduum, největší církevní svátek v
Zmrtvýchvstání Páně...! Jako vítěz Pán vstal z
 Než nastal tento slavný okamžik v
jsem dětsky „nenáviděl“ katany, jež ubližovali P. Ježíši, a s
s křížem uprostřed té zvěře (místo sběře)!“ A později si uvědomoval kontrast lidské 
zloby a Kristovy dobroty a lásky! „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“
 Neměli bychom se i takto dnes modlit za ty, kteří škodí církvi a ve chvílích zdraví 
a síly propagují „víru v NIC“ (ateismus)?
 Zaujal mě kometář P. arcibiskupa Mons. Dominika Duky (vi
postavený na rozdílu sčítání a průzkumu v
vysvětlující rozbor, bez emocí a černobílých  hodnocení...
 Až vystřídáme „Svatý kříži“ písní „ Hle vstal již z
Pánu i za osobní kříže, i za radosti! Kéž i my, v
směřujeme k vítězství nad smrtí, k
 

3333.... 
Milí farníci 

k svému závěru a vyvrcholí Svatým týdnem 
a Velikonocemi. Abychom mohli prožít lépe radost ze Vzkříšení a zažít světlo radosti, 
které má prozářit naše další dny, je třeba se na tuto událost připravit. K
určena postní doba, měla by nejen ozdravit naše tělo odřeknutím si určitých pokrmů, 

tomto případě odřeknutím si věcí, které nás odpoutávají od Boha.  
Ztišení, modlitba, rozjímání o svém životě a skutcích, nebo větší pozornost s
blízkým, nás může dovést k rozhodnutí ukončit své špatnosti a dosavadní způsob 
života a ve vzkříšeném Kristu být obnoveni.  

Půst a ztišení je také naše solidarita s Kristem, který ač nevinný, přijal dobrovolně 
nejhorší způsob smrti na kříži za naše špatnosti.  

mrtvých a víra v tuto skutečnost nás v radosti pojí s
postní dobu prožili v klidu a o to více pak jásali 
přizvali k oslavě největších křesťanských svátků

    P. Antonín Pavlas
 

Th et Ph Mgr. Karla Pompeho, emeritního profesora
 

OKÉNKO DO DUŠE: Díky za dar víry...!“

O Vánocích se prý stala hitem píseň v podání V. Neckáře. Snad by mohla 
ale po drobné úpravě spíše pro Velikonoce! Je zajímavé, že 

díla (zvl. televizní seriály) z oblasti zdravotnictví, jsou odborně 
propracována, tematika školství a církve však neodpovídá skutečnosti. Je 

My však víme, co odpovídá objektivní pravdě, kterou nemusíme opravovat 
a upravovat; je to naše víra, náboženství, jehož učebnicí jsou knihy Písma svatého.
Usebranost doby postní, velikonoční triduum, největší církevní svátek v
Zmrtvýchvstání Páně...! Jako vítěz Pán vstal z hrobu! 

ež nastal tento slavný okamžik v liturgii, vzpomínám na naše křížové cesty. Jak 
jsem dětsky „nenáviděl“ katany, jež ubližovali P. Ježíši, a s gustem zpíval „ hle, Pán 

křížem uprostřed té zvěře (místo sběře)!“ A později si uvědomoval kontrast lidské 
a Kristovy dobroty a lásky! „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“
Neměli bychom se i takto dnes modlit za ty, kteří škodí církvi a ve chvílích zdraví 

NIC“ (ateismus)? 
Zaujal mě kometář P. arcibiskupa Mons. Dominika Duky (vi

postavený na rozdílu sčítání a průzkumu v otázce náboženské víry. Fundovaný, 
vysvětlující rozbor, bez emocí a černobílých  hodnocení... 

Až vystřídáme „Svatý kříži“ písní „ Hle vstal již z mrtvých“, poděkujme  Kristu 
íže, i za radosti! Kéž i my, v nedokonalostech našeho bytí, 

vítězství nad smrtí, k životu s NÍM! 

Váš Karel Pompe

svému závěru a vyvrcholí Svatým týdnem  
a Velikonocemi. Abychom mohli prožít lépe radost ze Vzkříšení a zažít světlo radosti, 
které má prozářit naše další dny, je třeba se na tuto událost připravit. K tomu je právě 
určena postní doba, měla by nejen ozdravit naše tělo odřeknutím si určitých pokrmů, 

věcí, které nás odpoutávají od Boha.   
Ztišení, modlitba, rozjímání o svém životě a skutcích, nebo větší pozornost svým 
blízkým, nás může dovést k rozhodnutí ukončit své špatnosti a dosavadní způsob 

Kristem, který ač nevinný, přijal dobrovolně 

radosti pojí s Ním.  
klidu a o to více pak jásali Aleluja  

oslavě největších křesťanských svátků Velikonoc, 

P. Antonín Pavlas 

tního profesora 

Díky za dar víry...!“ 

podání V. Neckáře. Snad by mohla 
úpravě spíše pro Velikonoce! Je zajímavé, že 

oblasti zdravotnictví, jsou odborně 
propracována, tematika školství a církve však neodpovídá skutečnosti. Je 

, kterou nemusíme opravovat  
a upravovat; je to naše víra, náboženství, jehož učebnicí jsou knihy Písma svatého. 
Usebranost doby postní, velikonoční triduum, největší církevní svátek v roce – slavu.  

liturgii, vzpomínám na naše křížové cesty. Jak 
gustem zpíval „ hle, Pán 

křížem uprostřed té zvěře (místo sběře)!“ A později si uvědomoval kontrast lidské 
a Kristovy dobroty a lásky! „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ 
Neměli bychom se i takto dnes modlit za ty, kteří škodí církvi a ve chvílích zdraví 

Zaujal mě kometář P. arcibiskupa Mons. Dominika Duky (viz KT č. 1, str. 2), 
otázce náboženské víry. Fundovaný, 

mrtvých“, poděkujme  Kristu 
nedokonalostech našeho bytí, 

Váš Karel Pompe 



 

 

�   MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách 
a význačných místech:   Č
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Nedaleko od Bohdanče se nachází Prost
takto: 
,,Tato vesnice leží severozápadn
od Bohdanče na silnici z Ledč
Kutné Hory a do Zbraslavi vedoucí. 
A tedy ta nejbližší a nejpohodln
vesnice od Bohdanče čítá 26.
domovních, z nichžto 18.
rolnici, neb gruntovníci jsou a ty 
druhý domkaři. Pílí a snahou 
tamějšího starosty Františka 
Tvrdíka, rolníka Prostřední vsi 
16. byl v roku 1854 z
uprostřed návsi žele
v kamenném podstavci zasazený 
kříž a pak zvonek od Josefa Hilsra 
v Jihlavě litý a u toho samého k
pod střechou zavěšen. Které obé 
jak kříž, tak zvonek v dobrém a 
zachovalém stavu vydržovati obec 
na své vlastní výhody se uvolila
ano i tentokráté se uvolila slušnou 
kapli na tom samém místě postaviti
poněváč se však ty obecní pom
změnily, tedy zůstal aj onen návrh 
bez všeho uskutečnění. Tato obec 
čítala v roku 1759 102 duší a nyní v
křesťanů. Tato obec má nyní dv
všech jiných do Bohdanče př
V Prostřední Vsi se nachází dva k
této stránce je kříž směrem do Zbras
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MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách 
Část dvanáctá    
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če se nachází Prostřední Ves, o které se ve farní kronice píše 

,,Tato vesnice leží severozápadně 
Ledče do 

Kutné Hory a do Zbraslavi vedoucí. 
nejpohodlnější 
čítá 26.čísel 

nichžto 18.čísel 
rolnici, neb gruntovníci jsou a ty 

i. Pílí a snahou 
jšího starosty Františka 

řední vsi č.d. 
roku 1854 zřízen 

ed návsi železný 
kamenném podstavci zasazený 
íž a pak zvonek od Josefa Hilsra 

 litý a u toho samého kříže 
šen. Které obé 

dobrém a 
zachovalém stavu vydržovati obec 
na své vlastní výhody se uvolila- 

uvolila slušnou 
ě postaviti- 

 se však ty obecní poměry 
stal aj onen návrh 

ní. Tato obec 
roku 1759 102 duší a nyní v roku 1876 219 až dosud samých katolických 

nyní dvě hospody a jednu kovárnu a osadníci její, jako 
če přikostelených vesnic, živí se ponejvíce rolnictvím.“

ední Vsi se nachází dva kříže, na titulní stránce je kříž uprost
ěrem do Zbraslavic po levé straně na konci vsi.

                                                                     Jana Laudátová
 
 

MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách  

E SE SE SE S    

ední Ves, o které se ve farní kronice píše 

roku 1876 219 až dosud samých katolických 
 hospody a jednu kovárnu a osadníci její, jako 

ikostelených vesnic, živí se ponejvíce rolnictvím.“   
íže, na titulní stránce je kříž uprostřed obce na 

ě na konci vsi. 

Jana Laudátová  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÝ ROK 2011 
�    SVÁTOST MANŽELSTVÍ : oddán nebyl nikdo 

�    KŘEST SVATÝ :   Hana Hradecká 

                                  Vojtěch Jelínek 

                                  Markéta Ludmila Michaela Tvrdíková 

                                     Nikola Prchalová 

�    NAŠI ZEMŘELÍ: 1.  Josef Vosáhlo z Prahy, 78 let 

2. Jan Horais z Hlohova, 90 let 

3. Marie Kačerovská z Třebětína, 91 let 

4. Jiří Roček z Prahy, 87 let 

5. Bohuslav Čížek z Hlohova, 38 let 

6. Božena Musilová z Bohdanče, 86 let  
 

�   FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011: 

  na pokladně je 707 Kč 

  na běžném účtu je 48.206,70 Kč 

Příjmy činily: Nájemné – 1.146 Kč  (146 Kč - nájem z lesa  
v Třebětíně; 1000 Kč - z pronájmu bytu na faře v Bohdanči) 

   Sbírky v kostele – 34.936 Kč 
   Příjmy na církevní úkony – 750 Kč 

Dary na opravu kostela – 244.405 Kč  
(z toho firma Less, Ing. Jan Mičánek 167.705 Kč) 

   Příspěvek z Biskupství Fond solidarity 100.000 Kč 
   Příspěvek z Ministerstva kultury – 340.000 kč 

Dar Obce Petrovice na opravu kostela v Michalovicích  250.000 kč 
Příspěvek Obce Třebětín na opravu – 40.000 kč 
Dotace přes Biskupství – Ministerstvo kultury – 120.000 kč 

   Půjčka Farnosti Sedlec – 1.500.000 kč 
Výdaje činily: Bohoslužebné – 6.275 Kč 

Elektrika a režijní – 46.639 Kč 
Oprava kostelů (Bohdaneč, Třebětín, Michalovice) – 2.498.265 Kč 
Odeslané sbírky na Biskupství a do Fondu solidarity do Hradce 
Králové – 8.737 Kč 
Daň z nemovitosti – 602 Kč 

   Ostatní výdaje – 2.099.69 Kč 

�    PRACOVNÍ ČINNOST: 
• v lednu se členka farní rady zúčastnila setkání ekonomických farních rad na Biskupství 

v Hradci Králové 

• v březnu začala rekonstrukce dřevěného obložení presbytáře, které zde bylo více jak 
60. let, před prací byla odstraněna omítka, vydezinfikovány stěny, opravena byla také 
mřížková dvířka schránky na zdi  



6666.... 
• v březnu začala pravidelná večerní duchovní setkání pro dospělé na faře v Bohdanči 

• v květnu se instalovalo nové dřevěné obložení presbytáře a sloupů pod varhanami  
a uskutečnil se dvoudenní velký úklid 

• 14. května 2011 byl uveden do úřadu diecézního biskupa v Hradci Králové,  
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,akce se zúčastnili zástupci farních rad a předali mu 

za farnost dárek 
• v květnu byl vytvořen informační a propagační leták farnosti Bohdaneč 
• o Svatodušní neděli se uskutečnil v kostele v Bohdanči velký koncert duchovní hudby 

v podání pěveckého sboru Želivského kláštera, pod vedením Petra Žáka a Collegia 
chrámových hudebníků, s dirigentem Františkem Šterbákem, úspěšný koncert se 
uskutečnil ve spolupráci a za částečné finanční podpory Obce Bohdaneč 

• od Svatodušních svátků máme v kostele v Bohdanči nové koberce, ze sbírky farníků 

• Farnost uspořádala opět farní poutě - zájezdy – v červnu na poutní místo Klokoty, do 
Tábora a v srpnu do Třebíče a zámku Jaroměřic nad Rokytnou 

• v srpnu byl pořízen informační leták do filiálního kostela Svatého Matouše 
v Michalovicích 

• v srpnu se pracovalo na omítce čelní strany věže v Bohdanči 

• byla provedena generální oprava kostela v Michalovicích – nová střecha, venkovní 
omítka, oprava zdi kolem hřbitova, nové šindele na dřevěné zvonici ve spolupráci 
s Obecním úřadem Petrovice I. 

• v září byla na kostele v Třebětíně položena nová eternitová střecha ve spolupráci 
s Obecním úřadem Třebětín 

• v září byly zhotoveny nové dřevěné schody ke zvonům a upravena ohrádka kolem 
hodinového stroje v Bohdanči 

• v září proběhly velké úklidy v kostele v Bohdanči a ve společenské místnosti na faře 
v Bohdanči 

• v září byly oficiálně spuštěny webové stránky bohdanečské farnosti na internetu, 
které spravuje Jana Laudátová 

• v září se uskutečnil koncert barokní hudby souboru Musicum Organum 

• v září, v rámci akce Pochod okolo Bohdanče, byly turistům otevřeny naše kostely  
• začátkem října proběhlo na faře v Bohdanči setkání farníků nad kronikou farnosti 

Bohdaneč 

• v říjnu začaly pravidelné duchovní schůzky dětí na faře  

• v říjnu, o vzpomínkové slavnosti Havelského posvícení v Bohdanči a v Bělé, proběhlo 
v kostele poděkování za úrodu, výstavku plodů z polí, zahrádek, luk a lesů 
naaranžovaly farnice 

• v listopadu, v rámci spolupráce mezi farnostmi, k nám zavítaly děti a mládež 
z Divadelního spolku Archa při Farnosti- Děkanství v Ledči nad Sázavou pod vedením 
katechetky Mgr. Jany Sklenářové, s vystoupením k Roku křtu, Cesta za světlem 

• v listopadu se uskutečnilo v sobotu rukodělné setkání pro děti ve společenské 
místnosti na faře, vyráběly se vánoční dekorace, akce proběhla ve spolupráci s Obecní 
knihovnou 
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• v listopadu, na první adventní neděli proběhlo v kostele žehnání adventních věnců 

• v prosinci navštívil naši farnost generální vikář a papežský prelát Mons. Mgr. Josef 
Socha na slavnostní Mši svaté, u příležitosti oprav našich kostelů 

• v prosinci se naši ministranti představili v nových rochetách 

• v prosinci se uskutečnil v kostele koncert folkového zpěváka Vladimíra Merty  

• v prosinci proběhlo předvánoční posezení farníků a otce Pavlase ve společenské 
místnosti na faře v Bohdanči 

• do kostela v Bohdanči byly pořízeny náhradní klíče ke vchodu na kůr a nové klekátko 

• v prosinci, o svátku svatého Štěpána, se uskutečnil v kostele v Bohdanči tradiční 
vánoční koncert Česká Mše vánoční Jakuba Jana Ryby - Hej mistře, v podání 
pěveckého sboru Želivského kláštera, pod vedením Petra Žáka a Collegia chrámových 
muzikantů, s dirigentem Františkem Šterbákem, úspěšný koncert se uskutečnil za 
částečné finanční podpory firmy Less, a.s. 

• během roku vyšla opět další čtyři čísla farního Zpravodaje.                    A.H. 2012 
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♪   TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT RYBOVY MŠE  ♫ 

 

26. prosince, o svátku Svatého Štěpána se ve zcela zaplněném kostele Zvěstování 
Páně v Bohdanči konal koncert již tradiční České Mše vánoční Hej Mistře... 
skladatele přelomu 18. – 19. století, Jakuba Jana Ryby. Skladba je známá a hraná 
nejen v Čechách, ale také za našimi hranicemi právě pro její velkou melodičnost  
a radostnost a je také zpívaná v češtině, jako v naší zemi.  
Nám se opět představil Sbor želivského kláštera pod vedením Petra Žáka, Collegium 
chrámových hudebníků s dirigentem Františkem Šterbákem, který dirigoval tuto Mši 
mimo jiné i v katedrále svatého Víta v Praze, kde jako sbor zpívali čeští senátoři  
a senátoři anglického parlamentu.  
Mezi sólisty tentokrát o Vánocích v Bohdanči vynikl mladý, talentovaný pěvec, 
posluchač prvního ročníku pardubické konzervatoře, Petr Nekoranec, který nadchl 
publikum svým přednesem tenorového partu. Skladba měla opět mimořádný 
úspěch, všichni se rozcházeli do svých domovů a ještě zažívali poslední tóny 
vánočních zpěvů. Poděkování patří jak účinkujícím, tak také téměř 150. 
návštěvníkům. Koncert se mohl opět uskutečnit díky sponzorskému příspěvku 
firmy Less, a.s.  
Věříme, že se nám podaří také letos Rybovu Mši v Bohdanči o Vánocích uvést. 
A.H. 

 

 

 



velmi rádi, že nám tentokráte poví něco člověk, který vystudoval teologii, 
žije běžným způsobem. 
 

Můžete nám, prosím, říct něco o sobě?
Pocházím z malé vesničky blízko Ledče n.S. Jsem vdaná a 
Bydlíme v rodinném domku v
teologickou fakultu Univerzity Karlovy
Světlá nad Sázavou, která byla zároveň sídlem vikariátu Havlíčkův Brod.  Vyučoval
jsem náboženství na tamní ZŠ a gymnáziu. Po výměně farářů v
jsem přešla do své domovské farnosti, kde působím dodnes. V
rodičovské dovolené s dvaapůlletým Mariankem. Dále učím náboženství na ZŠ 
a Gymnáziu v Ledči n.S. a částečně vedu z  domova farní agendu a dle možností se 
podílím na pastoraci ve farnosti.
Kolik máte sourozenců, co dělají, co vaše rodiče, děti, můžete nám říci něco 
o nich? 
Moje rodiče jsou již v důchodu, obdělávají zahradu a drobné domácí zvířectvo.
Mám jednu sestru, která pracuje jako účetní a s
Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství?
Hezkých vzpomínek na dětství mám mnoho. Protože jsme bydleli na vesnici, měli 
jsme samozřejmě i nějaké domácí povin
krmit kachny, kuřata, trhat kopřivy, sbírat vajíčka, sušit seno ….. Nechyběli ani 
společné jednoduché dětské hry na návsi a 
 tetou na „teletník“, kde jsme krmily malá telátka, drbaly je za uchem a skákaly do 
obrovských hromad slámy a sena. 
Čím jste chtěla být jako malá?
To už si dneska moc nepamatuji. Jako děti jsme si hrály na různá povol
například prodavačka, učitelka, doktorka, průvodčí nebo řidič autobusu.
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V tomto čísle bychom vám chtěli představit 
paní Mgr. JANU 
pastorační asistentku ze sousední
farnosti – děkanství.  
z návštěv našeho kostela, kdy doprovází děti 
a mládež z Ledče nad Sázavou, které k
každoročně zavítají s duchovními pásmy 
k různým příležitostem a výročím a před 
třemi lety byla také autorkou v
výročí narození apoštola Pavla. 

velmi rádi, že nám tentokráte poví něco člověk, který vystudoval teologii, 

říct něco o sobě? 
malé vesničky blízko Ledče n.S. Jsem vdaná a 

rodinném domku v Ledči nad Sázavou. Vystudovala jsem
teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem nejprve ve farnosti 
Světlá nad Sázavou, která byla zároveň sídlem vikariátu Havlíčkův Brod.  Vyučoval
jsem náboženství na tamní ZŠ a gymnáziu. Po výměně farářů v
jsem přešla do své domovské farnosti, kde působím dodnes. V

dvaapůlletým Mariankem. Dále učím náboženství na ZŠ 
S. a částečně vedu z  domova farní agendu a dle možností se 

podílím na pastoraci ve farnosti. 
Kolik máte sourozenců, co dělají, co vaše rodiče, děti, můžete nám říci něco 

důchodu, obdělávají zahradu a drobné domácí zvířectvo.
Mám jednu sestru, která pracuje jako účetní a s rodinou bydlí u rodičů.
Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství? 
Hezkých vzpomínek na dětství mám mnoho. Protože jsme bydleli na vesnici, měli 
jsme samozřejmě i nějaké domácí povinnosti, úměrně věku.  V
krmit kachny, kuřata, trhat kopřivy, sbírat vajíčka, sušit seno ….. Nechyběli ani 
společné jednoduché dětské hry na návsi a jízda na kole.  Často jsme chodily za 
tetou na „teletník“, kde jsme krmily malá telátka, drbaly je za uchem a skákaly do 
obrovských hromad slámy a sena.  
Čím jste chtěla být jako malá? 
To už si dneska moc nepamatuji. Jako děti jsme si hrály na různá povol
například prodavačka, učitelka, doktorka, průvodčí nebo řidič autobusu.

    O RO RO RO R....................    

tomto čísle bychom vám chtěli představit 
 SKLENÁŘOVOU, 

sousední, ledečské 
 Známe ji hlavně 

a, kdy doprovází děti 
Ledče nad Sázavou, které k nám 

duchovními pásmy 
různým příležitostem a výročím a před 

byla také autorkou výstavy k 2000. 
Pavla.  Jsme proto 

velmi rádi, že nám tentokráte poví něco člověk, který vystudoval teologii, ale 

malé vesničky blízko Ledče n.S. Jsem vdaná a máme jedno dítě.  
či nad Sázavou. Vystudovala jsem Katolickou 

Praze. Pracovala jsem nejprve ve farnosti 
Světlá nad Sázavou, která byla zároveň sídlem vikariátu Havlíčkův Brod.  Vyučovala 
jsem náboženství na tamní ZŠ a gymnáziu. Po výměně farářů v Ledči nad Sázavou 
jsem přešla do své domovské farnosti, kde působím dodnes. V současnosti jsem na 

dvaapůlletým Mariankem. Dále učím náboženství na ZŠ  
S. a částečně vedu z  domova farní agendu a dle možností se 

Kolik máte sourozenců, co dělají, co vaše rodiče, děti, můžete nám říci něco 

důchodu, obdělávají zahradu a drobné domácí zvířectvo. 
rodinou bydlí u rodičů. 

Hezkých vzpomínek na dětství mám mnoho. Protože jsme bydleli na vesnici, měli 
nosti, úměrně věku.  V dětství například 

krmit kachny, kuřata, trhat kopřivy, sbírat vajíčka, sušit seno ….. Nechyběli ani 
jízda na kole.  Často jsme chodily za 

tetou na „teletník“, kde jsme krmily malá telátka, drbaly je za uchem a skákaly do 

To už si dneska moc nepamatuji. Jako děti jsme si hrály na různá povolání.  Byla to 
například prodavačka, učitelka, doktorka, průvodčí nebo řidič autobusu. 
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Jste vedená ve víře od dětství, nebo jste konvertita? 
Ve víře jsme byly se sestrou vychovávány od dětství nejen rodiči ale i babičkou. 
Každou neděli jsme chodily do kostela, pravidelně ke svátosti smíření i svatému 
přijímání, společně jsme se modlily. V 80. letech to nebylo jednoduché, ve škole se 
nám posmívali nejen děti, ale bohužel i někteří učitelé. O víře jsme mimo kostel 
s nikým nemluvily. Obě jsme měly kvůli víře problémy dostat se na střední školu. 
S pevným zázemím a oporou rodičů jsme tyto časy vydržely a dnes jim jsem za vše 
velmi vděčná.  
Můžete nám přiblížit co je úkolem pastorační asistentky ve farnosti? 
Pastorační asistent v současnosti v naší diecézi nemá přesnou náplň práce. Na 
prvním místě je to výuka náboženství na všech typech ZŠ a SŠ, různé přípravy ve 
farnosti například ke křtu, biřmování, sv. smíření, sv. přijímání, manželství. Vedení 
biblických hodin, různých pobožností, jednotlivých společenství apod. Součástí je 
také vedení farní agendy  jako jsou matriky, opisy, vyřizování různých věcí  
spojených s provozem farní kanceláře a někdy i úklid na faře a v kostele. 
Měla jste možnost vidět, číst náš Zpravodaj, jak byste ho hodnotila, doplnila, 
nebo vylepšila?  
Občas jsem ho přečetla, bohužel nyní jsem ho už delší dobu neviděla. Přišel mi 
zajímavý, poučný i informativní. 
Co vám dělá největší radost a největší starost při pohledu na dnešní farníky 
v našem kraji? 
Radostí i starostí je poměrně dost.  Ráda se setkávám s lidmi, kteří jsou otevření 
k víře, mají zájem a nebojí se diskutovat o různých otázkách života. I dnes jsou lidé 
hledající.  Bolestí v dnešní době  v našich farnostech je často lhostejnost,  egoismus,  
sobectví, nezájem poznávat cokoliv nového, měnit „ staré koleje“. 
Myslíte si, že blízké farnosti, jako například naše dvě ledečská  
a bohdanečská mohou nějak spolupracovat? 
Myslím si, že v dnešní době nemůže farnost žít sama. Je nutná společná 
komunikace, vzájemné poznávání a sdílení. Vědomí, že mám na blízku lidi, kteří 
jsou naladěni na stejnou notu je velice důležité, pomáhá a upevňuje to naši víru. 
Co teď čtete? 
V poslední době nemám čas v klidu si přečíst knížku. Protože na náboženství učím 
české církevní dějiny čtu nyní materiály k tomuto tématu. 
Jak odpočíváte? 
 Pokud mám čas opravdu jenom pro sebe ráda se podívám na nějaký starý film, 
poslechnu si pěknou hudbu (vážná, country, folk, spirituály…) věnuji se ručním 
pracím, aranžování nebo se projedu na kole. 
Máte nějaké své oblíbené místo, kam ráda jezdíte? 
V blízkém okolí mám několik míst v přírodě, kam se ráda vracím a kde si vždy 
odpočinu. Lákají mně letní procházky po horách, výhledy, příroda. 
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Co vám v poslední době udělalo radost? 
Nyní mě neustále překvapuje náš Marianek, je to pro nás největší radost, ale i starost 
v našem životě. 
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? 
Na mše svaté se snažíme chodit celá rodina pravidelně v neděli a o velkých 
slavnostech. Pokud mám hlídání a je to časově možné jdu i  ve všední dny. 

 

Vidíte ve vaší farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která tam vyloženě 
chybí? Nebo je něco, co by bylo třeba změnit? 
Po deseti letech aktivní služby ve farnosti mohu porovnávat, jak se mění složení 
farníků, pastorační aktivity a přístup k jednotlivých skupinám. Největší skupinu tvoří 
„ farníci senioři“, kteří těžko přijímají nový způsob pastorace a nechtějí na své víře 
nic měnit. Farníci střední generace jsou často zaneprázdněny svým povoláním, 
starostí o rodinu a je těžké je zapojit do jakékoliv činnosti ve farnosti. Velice malou 
skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, a děti, které se účastní náboženství ve škole.  
Myslím si, že tady máme co dohánět, vždyť právě mladé rodiny jsou budoucností 
farnosti.  
Pracujete s mladými lidmi. Myslíte, že dřív byli jiní, nebo lepší? 

To se nedá jednoznačně říci. Určitě byli jiní. Každá doba člověka ovlivňuje po všech 
stránkách. Mladý člověk se snadno nadchne pro nějakou činnost, nějaký způsob 
života, ale je také snadno zranitelný, a může být poznamenán na celý život. 
Dnes jsou kladeny velké nároky na mladé lidi a je na nich samotných a na jejich 
nejbližších jak obstojí.  
Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu třeba při 
bohoslužbě má obdarování? 
Myslím si a sama poznávám, že žena má v církvi důležité místo. Tak jako v rodině 
otec a matka mají své úkoly a povinnosti, tak je tomu i v církvi. Muži i ženy mají své 
dary, které dostali od Stvořitele, aby se vzájemně doplňovali a společně pracovali na 
Božím díle.  V dnešní době je tolik katechetických a pastoračních aktivit, kde mohou 
ženy uplatnit své dary, své charisma. Pokud je to ve spolupráci a ve vzájemném 
porozumění s knězem, tedy s otcem farnosti, pak je to velmi prospěšné a účinné. 

 

Které verše z Písma máte nejraději? 
 První list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13 „Kdybych mluvil jazyky lidskými  
a andělskými, ale lásku bych neměl...“(celé znění těchto veršů – „Hymnu lásky“ 
naleznete hned v úvodu tohoto Zpravodaje, na straně 2);   
List apoštola Pavla Galatským 5,13-26, Pravá svoboda z Božího Ducha: Vy jste 
byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování 
sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: 
Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého 
koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.  Chci říci: Žijte 
z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 
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Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde 
tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést 
Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: 
necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, 
vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl 
jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na 
království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-
li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, 
nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 
Kniha Moudrosti 6,  12 – 21 Moudrost se dává člověku poznat. Moudrost září  
a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují a najít těm, kdo ji hledají. 
Všem, kdo dychtí po jejím poznání, sama vychází vstříc. Kdo ji hned zrána vyhledá, 
nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří. Přemýšlet o ní je ta pravá 
rozumnost a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starosti. Sama obchází a hledá, kdo jsou ji 
hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje a v každé myšlence se s nimi setkává. 
Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučení, to je láska 
k ní. Láska pak znamená zachovávat její zákony; dbát jejich zákonů je zárukou 
neporušenosti. A neporušenost přibližuje člověka k Bohu. Tak touha po moudrosti 
přivádí až ke království. Máte-li tedy ve vážnosti své trůny a svá žezla, vy vládcové 
nad lidem, musíte ctít moudrost, abyste kralovali navěky. 
 

Těšíte se do nebe? 
Příslib Božího království je určitě lákavou nabídkou. Vědomí, že smrtí sice končí 
pozemský život, ale čeká nás milující a odpouštějící Bůh a jeho království lásky, 
pokoje spravedlnosti je velkou posilou a také výzvou v životě. 
 

Děkujeme za Váš čas a rozhovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 



 
Ohlédnutí 

Christus Mansionem Benedicat   

K+M+B jsou počáteční písmena, která psali tři králové na dveře, vchody domovů.
Koncem roku 2011 se domluvila skupinka dětí ve složení Tomáš Hlava, Michal 

výše asi 500 korun pro nákup věcí pro děti. 

   

„Lidé o nás vědí všechno, Bůh jen to, co je pravda.

 
 

 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍ

- Obecnímu ú
paní Stanislav

12121212.... 

Ohlédnutí za koledováním  

 

Christus Mansionem Benedicat – Kristus žehnej tomuto domu
jsou počáteční písmena, která psali tři králové na dveře, vchody domovů.

Koncem roku 2011 se domluvila skupinka dětí ve složení Tomáš Hlava, Michal 
Tůma, Ester Mlčochová 
a zaskakoval také Vojtěch Sz
kteří si vyrobili z
aby mohli odkoledovat 
Tříkrálovou sbírku v
začátkem ledna 2012. 
Pláštíky měli po předchozích třech 
králích.  
Skupinku, která koledovala hlavně 
v pátek, přesně o svátku Tří králů 
6. ledna, doprovázela jako asistent 
Anna Holubová.
Koledníci se stavili ještě v neděli 
po Mši svaté v
kasičky přispěli věřící. Pokladnička 
se zapečetila a rozpečetila opět na 
Obecním úřadě v
 

Letos se u nás vykoledovalo 3730 
korun, částka byla odeslána do ČK 
Charity v Kutné 
přislíbili, že nám proplatí účty do 

výše asi 500 korun pro nákup věcí pro děti. A.H. 

� 

o nás vědí všechno, Bůh jen to, co je pravda.
Pavel Kosorin    

 
PODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍ    

Obecnímu úřadu v Bohdanči, 
paní Stanislavě Benešové. 

 

Kristus žehnej tomuto domu . 

jsou počáteční písmena, která psali tři králové na dveře, vchody domovů. 
Koncem roku 2011 se domluvila skupinka dětí ve složení Tomáš Hlava, Michal 

Tůma, Ester Mlčochová  
a zaskakoval také Vojtěch Szϋcs, 
kteří si vyrobili z papíru koruny, 
aby mohli odkoledovat 
Tříkrálovou sbírku v naší farnosti 
začátkem ledna 2012.  

li po předchozích třech 

Skupinku, která koledovala hlavně 
pátek, přesně o svátku Tří králů 

6. ledna, doprovázela jako asistent 
Anna Holubová.  
Koledníci se stavili ještě v neděli 
po Mši svaté v kostele, kde jim do 
kasičky přispěli věřící. Pokladnička 
se zapečetila a rozpečetila opět na 
Obecním úřadě v Bohdanči.   

Letos se u nás vykoledovalo 3730 
korun, částka byla odeslána do ČK 

Kutné Hoře, kde nám 
přislíbili, že nám proplatí účty do 

o nás vědí všechno, Bůh jen to, co je pravda.“ 
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�   MINISERIÁL o význačných svatých:       Část dvanáctá 

Svatý Teofil - Bohumil (5. března) 
V dnešním díle se budu zabývat biskupem sv. Teofilem, na tohoto světce 
vzpomínáme 5. března. Ještě dávno před sv. Basilem Velikým působil v Cesareji, 
hlavním městě Kappadokie, svatý biskup Teofil (Theofilos), původně mnich v o 
něco jižněji položené provincii Kilikii. Již jeho jméno „Bohu milý“ vyjadřovalo jeho 
obětavost a pokornou službu církvi Kristově. Krom toho se o Theofilovi zmiňuje 
ještě na dvou místech; poprvé v souvislosti s místním synodem církve na území 
Svaté země, později v souvislosti s diskusí o termínu slavení Velikonoc.  Na tento 
problém existovaly dva názory. Víme, že Kristus zemřel a vstal z mrtvých o svátku 
Pesach, který připadá na 15. den měsíce Nisanu. Víme také, že byl ukřižován v pátek 
a vzkříšen v neděli, která se právě proto stala »Dnem Páně«. Mnozí křesťané v Asii 
– zvláště v tzv. „janovských“ obcích – podle staré tradice slavili Velikonoce vždy v 
termínu svátku Pesach, tedy bez ohledu na to, na který den v týdnu připadal. Na 
křesťanském západě, především v Římě, však převládal názor, že vzkříšení se má 
slavit vždy v neděli. Velikonoce se proto stali v křesťanském kalendáři pohyblivým 
svátkem. Kupodivu právě Theofilos, biskup z křesťanského východu, byl zastáncem 
římského datování, které ostatně v křesťanství převládlo a trvá dodnes. Jiné zprávy 
o Theofilovi nemáme; jen Římské martyrologium zmiňuje, že žil za vlády císaře 
Septimia Severa a vynikal moudrostí a bezúhonným životem.  

Bohunka Laudátová 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
 

 

P O Z V Á N K A 

V sobotu, 12. května, ve 14. hodin,  se uskuteční Bohoslužba slova, kterou 
povede opět bohdanečský rodák Th et Ph Mgr. Karel Pompe, emeritní 
profesor, k poctě Jana Nepomuckého. V kostele bude opět obnoven oltář  
a o týden později při Mši svaté 20. května znovuvysvěceny generálním 
vikářem a papežským prelátem Mons. Mgr. Josefem Sochou,  
dvě zrekonstruované dřevěné sochy Jana Nepomuckého.  

Všichni jste srdečně zváni! 



SCHŮZKY DĚTÍ NA FAŘE KAŽDÉ ÚTERÝ

V říjnu loňského roku jsem oslovila paní Martinu Uttendorfskou, zda by n
věnovat se jednou týdně dětem poté, co ustaly ministran
scházet, což byla škoda. Nakonec jsme se dohodly, že sch
odpoledne. Místo zůstalo stejné,
v zimě, kdy je třeba topit v kamnech, není pro paní Uttendorfskou 
v patře dolů a předem místnost trochu vytopit. D
kostela, pořezání na menší kusy zajistil Ing. Veleta, od kterého máme rovn
papírové krabice, obaly, nebo staré papíry z
tedy paní Uttendorfskou, aby nám napsala 
příspěvek. A.H. 
 
V současné době máme v bohdanečské farnosti 

tady se vlastně není s kým sejít. Proto každé 
setkávání dětí, při kterých si povídáme o všem, co je zajímá nebo čemu moc nerozumí.  A 
hlavně všechno děláme spolu. Je potřeba, aby si děti zvykly se spolu modlit, hrát si, zpívat a 
být si vzájemně oporou. Hlavní s
což právě pro děti ve věku 6 – 12 let není úplně srozumitelná věc. Trávíme tedy společnou 
hodinu tím, že si vysvětlujeme složitá a vznešená slova modliteb, význam desatera 
přikázání, povídáme si o svém životě, o životě světců atd. A také hodně zpíváme podle hesla 
"Kdo zpívá, dvakrát se modlí." Vždycky také hrajeme nějakou hru.Myslím, že naše schůzky 
jsou důležité pro nás pro všechny. Pro děti, které si mnoho věcí mohou ujasnit, mnohé 
mohou společně zažít a vytvořit si mezi sebou hezké vztahy. A pro nás ostatní proto, že nám 
děti nabízejí výsledky svého snažení. O vánocích zpívaly koledy
divadlo o králi Šalamounovi.  
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SCHŮZKY DĚTÍ NA FAŘE KAŽDÉ ÚTERÝ

ského roku jsem oslovila paní Martinu Uttendorfskou, zda by n
ětem poté, co ustaly ministrantské schůzky a d

Nakonec jsme se dohodly, že schůzky budou probíhat v
stalo stejné, farní místnost na faře, což je praktické, 

ba topit v kamnech, není pro paní Uttendorfskou problém seb
edem místnost trochu vytopit. Dřevo máme ze starého obložení z

ezání na menší kusy zajistil Ing. Veleta, od kterého máme rovn
papírové krabice, obaly, nebo staré papíry z jeho obchodu k roztopení kamen. Požádala jsem 
tedy paní Uttendorfskou, aby nám napsala něco o tom, jak schůzky s dě

V současné době máme v bohdanečské farnosti několik dětí přibližně stejného věku. Ty se 
loni začaly učit pravidlům 
služby u oltáře pod vedením 
pana Šindeláře. Na podzim 
jsem se po dohodě s jejich 
maminkami začala s dětmi 
scházet také. Téměř v každé 
farnosti dnes existuje nějaké 
společenství mladých 
kteří mají k sobě blízko a 
kromě modlitby mohou 
mluvit i o společných 
problémech a radostech. 
Bylo by mi asi trochu líto, 
kdyby nám tyhle naše děti 
začaly odcházet do jiných 
farností právě kvůli tomu, že 

tady se vlastně není s kým sejít. Proto každé úterý navečer pořádáme společně duchovní 
setkávání dětí, při kterých si povídáme o všem, co je zajímá nebo čemu moc nerozumí.  A 
hlavně všechno děláme spolu. Je potřeba, aby si děti zvykly se spolu modlit, hrát si, zpívat a 
být si vzájemně oporou. Hlavní společnou duchovní činností naší farnosti je slavení liturgie, 

12 let není úplně srozumitelná věc. Trávíme tedy společnou 
hodinu tím, že si vysvětlujeme složitá a vznešená slova modliteb, význam desatera 

o svém životě, o životě světců atd. A také hodně zpíváme podle hesla 
"Kdo zpívá, dvakrát se modlí." Vždycky také hrajeme nějakou hru.Myslím, že naše schůzky 
jsou důležité pro nás pro všechny. Pro děti, které si mnoho věcí mohou ujasnit, mnohé 

ně zažít a vytvořit si mezi sebou hezké vztahy. A pro nás ostatní proto, že nám 
děti nabízejí výsledky svého snažení. O vánocích zpívaly koledy a v lednu sehrály malé 

SCHŮZKY DĚTÍ NA FAŘE KAŽDÉ ÚTERÝ 

ského roku jsem oslovila paní Martinu Uttendorfskou, zda by neměla zájem a čas 
tské schůzky a děti se přestaly 

zky budou probíhat v úterý 
což je praktické, protože například 

problém seběhnout z bytu 
evo máme ze starého obložení z presbytáře 

ezání na menší kusy zajistil Ing. Veleta, od kterého máme rovněž prázdné 
jeho obchodu k roztopení kamen. Požádala jsem 

dětmi probíhají a zde je 

několik dětí přibližně stejného věku. Ty se 
loni začaly učit pravidlům 
služby u oltáře pod vedením 
pana Šindeláře. Na podzim 
jsem se po dohodě s jejich 
maminkami začala s dětmi 
scházet také. Téměř v každé 
farnosti dnes existuje nějaké 
společenství mladých lidí, 
kteří mají k sobě blízko a 
kromě modlitby mohou 
mluvit i o společných 
problémech a radostech. 
Bylo by mi asi trochu líto, 
kdyby nám tyhle naše děti 
začaly odcházet do jiných 
farností právě kvůli tomu, že 

úterý navečer pořádáme společně duchovní 
setkávání dětí, při kterých si povídáme o všem, co je zajímá nebo čemu moc nerozumí.  A 
hlavně všechno děláme spolu. Je potřeba, aby si děti zvykly se spolu modlit, hrát si, zpívat a 

polečnou duchovní činností naší farnosti je slavení liturgie, 
12 let není úplně srozumitelná věc. Trávíme tedy společnou 

hodinu tím, že si vysvětlujeme složitá a vznešená slova modliteb, význam desatera 
o svém životě, o životě světců atd. A také hodně zpíváme podle hesla 

"Kdo zpívá, dvakrát se modlí." Vždycky také hrajeme nějakou hru.Myslím, že naše schůzky 
jsou důležité pro nás pro všechny. Pro děti, které si mnoho věcí mohou ujasnit, mnohé 

ně zažít a vytvořit si mezi sebou hezké vztahy. A pro nás ostatní proto, že nám 
a v lednu sehrály malé 
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KRONIKA NAŠÍ FARNOSTI VKRONIKA NAŠÍ FARNOSTI VKRONIKA NAŠÍ FARNOSTI VKRONIKA NAŠÍ FARNOSTI V    DIGITÁLNÍ PODOBDIGITÁLNÍ PODOBDIGITÁLNÍ PODOBDIGITÁLNÍ PODOBĚ    

Loni si firma Less zapůjčila na několik měsíců Kroniku bohdanečské farnosti. Z této 
kroniky po prostudování nechala udělat digitální kopii a nám byla začátkem ledna 
tohoto roku, za zapůjčení, darována její kopie na cd. Tato kronika je velký soubor  
a v případě, že bychom ji převedli na naše internetové stránky farnosti, asi bychom 
zaplnili celou jejich kapacitu a další informace a obrázky už by se nám tam nevešly. 
Proto v současnosti hledáme jiné uložiště, kam bychom mohli digitální podobu 
kroniky převést a nechat na našich internetových stránkách pouze odkaz - proklik. 
Všichni tak budou mít možnost se do ní pak podle zájmu podívat a prohlédnout si 
ji, je velmi zajímavá a cenná. 
Na jednání farní rady padl návrh o možnosti pořizovat zájemcům kopie kroniky na 
cd za určitý poplatek, který by pokryl náklady na její pořízení, a část by se případně 
odevzdala farnosti. Poděkování patří firmě Less. A.H. 

 

        P O ZP O ZP O ZP O Z    VVVV    Á N K A Á N K A Á N K A Á N K A     

♫   NA VELKÝ KONCERT Z DÍLA W. A. MOZARTA ♫                      

Exsultate, jubilate, K. 165 
pro soprán,varhany a orchestr 

Korunovační mše C dur, K. 317 
pro orchestr, sóla,sbor a varhany 

 

v kostele  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ v BOHDANČI, 
2. června 2012;  v 16. 00 

 

       vystoupí:  Jana NOVÁKOVÁ   soprán,  Petr NEKORANEC   tenor 
Jarmila CHALOUPKOVÁ   alt,  Pavel VANČURA  bas 

 

Čtyřicetičlenný pěvecký sbor Radhost 
sbormistr   Lucie VALENTOVÁ  

 

Collegium chrámových hudebníků  
pod vedením dirigenta Františka ŠTERBÁKA 

Vstupné 100 Kč 
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ZMĚNY V KOSTELE SV.  MATOUŠE APOŠTOLA A EVANGELISTY 
Kostel Svatého Matouše apoštola a evangelisty v Michalovicích od letošního roku 
obsluhuje pan Josef Laudát s rodinou, z Vickovic.  Klíče převzal od paní, která se o 
kostel dlouhodobě starala spolu s panem Petrusem z Třebětína, který jí vypomáhal. 
Pan Josef Laudát je odteď nahradí.  
Na varhany bude během Mší svatých hrát jeho dcera, Jana Laudátová, která je naším 
varhaníkem v zásobě a bude tak mít příležitost se procvičit a zahrát si ☺. 

Kronika obce KotouKronika obce KotouKronika obce KotouKronika obce Kotoučov a Dvoreckoov a Dvoreckoov a Dvoreckoov a Dvorecko    

Začátkem roku se nečekaně objevila na jedné kotoučovské půdě kronika obce 
Kotoučov a Dvorecko, tyto dvě obce byly kdysi samostatné, ještě nějaký čas po 
skončení války.  
Kronika, kterou psal tehdejší starosta, se za války musela odevzdat do okresního 
archívu. Starosta z ní ale pořídil opis a tajně psal záznamy dále, do konce války.  
Teď se objevila asi proto, že po válce přestala být aktuální, obce byly přičleněny 
k Bohdanči, nebo byl opis tak dobře skryt, že jej později nikdo nenalezl.   
Dalo by se napsat, že Kronika je objevem roku tohoto kraje, není sice úplná, je 
poměrně útlá, ale je rovněž velmi zajímavá a hodnotná a doplňuje informace tohoto 
místa.  My jsme její část již umístili na internetové stránky naší farnosti, svázanou si ji 
budou moci zájemci a čtenáři zapůjčit v Obecní knihovně v Bohdanči. 

 

Pouť do Svaté Zem ě  | 17.10. - 24.10. 2012 | 
Do naší farnosti jsme dostali informační letáček ze sousední farnosti Ledeč nad 
Sázavou na pouť do Svaté země, do Izraele letos v říjnu. Zájemci se mohou přímo 
hlásit buď v Ledči na faře, nebo v cestovní kanceláři AVETOUR na čísle 
494 623 929, nebo 602 441 670. Kopie letáčku je také k nahlédnutí v kostele 
v Bohdanči. Níže jsme pro vás ještě okopírovali informaci od doktora Bárty, kterou 
lze nalézt také na webových stránkách farnosti Ledeč nad Sázavou. 
Milí farníci, dovolte mi, abych Vás co nejupřímněji pozval na životní pouť do Svaté 

Země. Povinností duchovního farnosti je umožnit věřícím tuto pouť vykonat, 
samozřejmě dle možností každého. Nezapomeňme prosím, že jedeme na místa, 

kde se událo naše Vykoupení. Není svatější poutní místo na světě, jako Svatá 
Země. Pouť realizuji za spolupráce s cestovní kanceláří AVETOUR, která je na 

Svatou Zemi již 18 let specializovaná. 
Přihlásit se můžete na telefonním čísle cestovní kanceláře Avetour, které je 

uvedeno na letáku - tam dostanete pokyny jak posílat zálohu a doplatek. 
Nechť první poutník s Kristem Panna Maria nám vyprosí na tuto pouť  

Boží požehnání! 
V úctě P.ThDr. Jan Bárta, děkan 
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                             P O V Í D K A 

ZLOZLOZLOZLO        NEEXISTUJENEEXISTUJENEEXISTUJENEEXISTUJE 

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je všechno, co 
existuje, stvořené Bohem?" Jeden ze studentů nesměle odpověděl: "Ano, je to 
stvořené Bohem."  "Stvořil Bůh všechno?" - ptal se dál profesor. "Ano, pane", 
odpověděl student. 
Profesor pak pokračoval: "Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil 
i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost určuje nás samotné. 
Bůh je zlo." 
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. 
Najednou zvedl ruku jiný student. "Pane profesore, mohu vám položit otázku?" 
"Samozřejmě" - odpověděl profesor. 
Student se postavil a zeptal se: "Existuje chlad?" 
"Co je to za otázku? Samozřejmě, že ano, tobě nikdy nebylo chladno?" 
odpověděl profesor. Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval. 
"Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve 
skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat 
a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne 
na základě přítomnosti, či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou 
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat 
to, co cítíme v nepřítomnosti tepla." 
Student pokračoval: "Pane profesore, existuje tma?" 
"Samozřejmě, že existuje" - odpověděl profesor. 
"Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky 
tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá 
rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma 
nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si 
vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla." 
Následně se mladík zeptal: "Pane, existuje zlo?"  
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: "Samozřejmě, vidíme to každý den, 
brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, 
než projev zla." 
Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, 
tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, 
jako když přichází tma nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla, lásky." 
Profesor si sedl. 
Ten student byl mladý Albert Einstein. 
(převzato z webu Biskupství brněnského, autor neznámý) 



CÍRKEVNÍ RES

Koncem února letošního roku se dva 
rady zúčastnili setkání zástupc
farních rad diecéze v Hradci Králové
hovořilo zejména o navrhovaném zákon
týká navracení církevního majetku. Zákon za
pravděpodobně platit od ledna p
Všechny farnosti budou mít pouze jeden rok na to, 
aby si zažádali o veškerý majetek, který jim kdy 
patřil. Pokud si nestihnou 
majetek požádat, nebude již v
příležitost to zpětně učinit. V
Biskupství v Hradci Králové 
postupně vyhledává a eviduje majetek pro všechny 
farnosti v diecézi. Také jednotlivé farnosti si musí 
začít dohledávat svůj majetek. Poté by se m
zástupci jak z Biskupství, tak z
nalezli, aby vše odpovídalo realit
zažádaly o vše, co jim patří, n
jeden rok. Mezi majetek se krom
také pole, louky, lesy. S postupným navracením majetku bude stát zárove
rokem ubírat příspěvky jednotlivým církvím
Během několika let by mělo dojít k samofinancování
Také naše farnost má jak budovy, tak pozemky, bude tedy t
a postupně se připravit, abychom si o n
Po navrácení majetku bude tř
ho, případně dále zhodnocovat. Ve farnostech 
udržení, případně zaplacení 
takové. Na účtu farnosti by m
(kalamity, opravy atd.). Již teď
rezervu, neobjednávat zbyteč
finance, protože také dotace v
Měli bychom si udržet majetek, který
z čeho vyžít a mohli zde žít a pokra
 

Také přístup nás, věřících ve farnosti bude vyžadovat zm
zájem na jejím udržení a chceme chodit do 
zodpovědnost nás všech.  Každý jsme
nebo být užiteční. 
Také širší veřejnost není tak zcela stranou. K
faráře, kostel, nebo duchovní, č

18181818.... 
 
 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE – navracení majetku církvím
 

Koncem února letošního roku se dva členové farní 
setkání zástupců ekonomických 

Hradci Králové, kde se 
navrhovaném zákoně, který se 

církevního majetku. Zákon začne 
 platit od ledna příštího roku. 

Všechny farnosti budou mít pouze jeden rok na to, 
ažádali o veškerý majetek, který jim kdy 

il. Pokud si nestihnou během této doby o 
, nebude již v budoucnu žádná 
ě činit. V současné době je na 

Hradci Králové již skupina, která 
je majetek pro všechny 

Také jednotlivé farnosti si musí 
ůj majetek. Poté by se měli sejít 

Biskupství, tak z farností, porovnat co 
nalezli, aby vše odpovídalo realitě a aby si farnosti 

ří, na to budou mít pouze 
Mezi majetek se kromě kostelů, kaplí, far a církevních budov, po

postupným navracením majetku bude stát zárove
ěvky jednotlivým církvím a tím bude ubývat

ělo dojít k samofinancování.  
Také naše farnost má jak budovy, tak pozemky, bude tedy třeba je podchytit 

ipravit, abychom si o ně mohli včas požádat.  
cení majetku bude třeba se o něj starat (platit všechny poplatky) udržovat 

dále zhodnocovat. Ve farnostech musí být prioritně
 zaplacení si duchovního správce a na udržení farnosti jako 

osti by měla být finanční rezerva pro ne
(kalamity, opravy atd.). Již teď bychom neměli zbytečně utrácet, ale
rezervu, neobjednávat zbytečné a nedůležité zakázky atd., pokud na n

dotace v tomto měřítku, příštím rokem konč
majetek, který patří farnosti, abychom m
žít a pokračovat jako farnost i nadále.  

ěřících ve farnosti bude vyžadovat změnu, pokud máme všichni 
zájem na jejím udržení a chceme chodit do našich kostelů

dnost nás všech.  Každý jsme dostal jiný dar, kterým 

ejnost není tak zcela stranou. Každý alespoň jednou za ž
duchovní, či jinou službu ať pro sebe, nebo pro své blízké. 

Křížek před Prostřední Vsí
od Bohdanče

navracení majetku církvím 

, kaplí, far a církevních budov, počítají 
postupným navracením majetku bude stát zároveň každým 

a tím bude ubývat financí i farnostem. 

řeba je podchytit  

j starat (platit všechny poplatky) udržovat 
musí být prioritně na chod kostelů, na 

si duchovního správce a na udržení farnosti jako 
ní rezerva pro nečekané výdaje 

utrácet, ale začít si dělat 
pokud na ně nemáme 

íštím rokem končí.  
í farnosti, abychom měli v budoucnu 

 

, pokud máme všichni 
kostelů. Je a bude to 

dostal jiný dar, kterým můžeme pomoci, 

ň jednou za život potřebuje 
 pro sebe, nebo pro své blízké. A.H. 

Křížek před Prostřední Vsí 
od Bohdanče 
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Letos se uskutečnilo jednání farní rady 6. března odpoledne, ve společenské 
místnosti na faře v Bohdanči. 

Nová skříň v sakristii 
V březnu nám do sakristie přibyla nová skříň na ministrantské rochety, kterou 
zhotovila a darovala firma Vajgl.  V sobotu, před Smrtnou nedělí, došlo k přestavění 
nábytku z důvodu lepšího uspořádání a užívání. Na stěhování se podíleli kostelník, 
pan Josef Holub a Marta Holubová.  
Všem jmenovaným patří poděkování, nejvíce by měli děkovat naši ministranti ☺. 

 

FARNÍ RADA  
BOHDANEČSKÉ FARNOSTI 

Mgr Antonín Pavlas – duchovní správce 
pan Josef Holub – kostelník v Bohdanči 

pan Miroslav Petrus  - kostelník ve Třebětíně 
pan Josef Laudát – kostelník v Michalovicích 

Ing. Jan Veleta 
paní Marta Stehlíková 
pan František Rokos 

pan Pavel Pícha 
pan Tomáš Šindelář 
paní Anna Holubová 

VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ 
Koncem května, nebo v červnu plánujeme výlet do Hradce Králové, kde 

bychom se zúčastnili Mše svaté s naším biskupem Janem v katedrále 
Svatého Ducha, poté bychom se s ním krátce pozdravili, prohlédli si 

s výkladem katedrálu a historickou část Hradce. Oběd plánujeme mimo 
Hradec a pak návštěvu některé z nedalekých pamětihodností.  

V úvahu přichází například zámek v Chlumci nad Cidlinou, nebo Opočno, 
Třebechovice pod Orebem, projet bychom mohli Lázněmi Bohdaneč.  

Více informací bude opět včas zveřejněno v ohláškách, letácích, na našich 
webových stránkách.  

Protože druhá polovina výletu není ještě pevně stanovená, vaše nápady, 
nebo přání jsou vítané, výlet je hlavně pro vás ☺.  
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� další číslo našeho Zpravodaje vyjde opět v létě, časopis vychází 4x do roka, 
je neprodejný, pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč; nová čísla naleznete 
opět na obvyklých místech v kostele v Bohdanči, nebo v našich filiálních 
kostelích; náklady na výtisk tohoto čísla činí 10 korun a jeho znění je rovněž 
k nahlédnutí na našich webových stránkách,  

� v případě zájmu, můžeme zasílat Zpravodaj na email, kontaktujte někoho 
z redakční rady a zanechte svoji emailovou adresu a informaci, v jaké podobě 
chcete časopis dostávat, 

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

� články, příspěvky, připomínky, náměty v jakékoli podobě jsou vítány, 
� všechna čísla doposud vydaných Zpravodajů, vytištěná barevně, naleznete 

k zapůjčení také v knihovnách – v Bohdanči a v Bělé, v případě, že 
někomu čísla chybí a má o ně zájem, obraťte se laskavě na redakční radu-
kontakt je vzadu na poslední stránce, čísla vám budou dotištěna 

� Rozpis bohoslužeb – je v tomto čísle pouze do září, v letním Zpravodaji 
vytiskneme rozpis do konce roku, s vašimi požadavky a připomínkami 
ohledně změn se laskavě obracejte na paní Žofii Tvrdíkovou. 

VELIKONOCE V ROZHLASE A TELEVIZI 
 

ROZHLAS 

6.4.  Velký    
pátek 

 

ČRO 2 - Praha  17.00  Velkopáte ční bohoslužba  
ČRO 6   19.30  Hovory o ví ře 

8.4.  Boží hod 
velikono ční, 
Vzkříšení 

 

ČRO 3 - Vltava  
    

7.30  Ranní slovo 
 

ČRO 2 - Praha 
     

9.00  Nedělní bohoslužba 

TELEVIZE 
6.4.  Velký pátek  ČT2 17.00 Velkopáte ční bohoslužba 
7.4. Bílá sobota ČT2 12.30 Biblické p říběhy-Pavel z Tarsu 1. díl 
 
8.4. Boží hod 
velikono ční, 
Vzkříšení 

 
ČT1 

10.55  Sváteční slovo Tomáše Halíka  
            Kámen je odvalen 
11.55  Poselství papeže Benedikta XVI  

 
ČT2 

9.30   Velikono ční bohoslužba 
10.30  Svatá země na přelomu tisíciletí 
12.40  Biblické p říběhy-Pavel z Tarsu 2. díl  

14.15   Vzkříšení, Kristovo zmrtvýchvstání 
16.20   Křesťanský magazín 
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VELIKONOČNÍ DOBA 
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to "svátek svátků", "slavnost 

slavností". (KKC 1169). Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují  
v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení  

a k životu s Bohem. 
Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha 

svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně". 
Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale 
vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází 
těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která  

z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Atanáše). 
 

    
  
  
   
  
  
  
  
   
  
   
 
  
 
  
 
   
  
 
                                                 Ze skalní skořápky 

nový život vzešel. 

I tys jím bohatý. 

Raduj se, člověče, 

z tak veliké lásky. 

 

František Trtílek 

 
 



22222222.... 

D u b e n 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  
1.4. Květná 

neděle 
(pašijová) 

za Marii a Jana Prchalovy a rodiče, za Marii a Václava 
Tvrdíkovy, rodiče a syna Miloslava, dceru Jiřinu 
Růžičkovou a jejího manžela Miloslava 

8.4. Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod 
velikonoční, Pouť v Bohdanči, 
Kotoučově, Nové Louce, 
Prostřední Vsi, Šlechtíně 

za Josefa Nulíčka, rodiče a sestru 
Aničku, za rodiče Trpišovských, syna 
Františka, za Františka Nulíčka  
a Annu Koudelovou 

15.4. 2. neděle velikonoční za rodinu Jeníčkovu, Pajerovu a Krajíčkovu 

22.4. 3. neděle velikonoční za rodinu Holubovu, Pospíšilovu a Tvrdíkovu 

29.4. 4. neděle 
velikonoční 

za rodinu Čaloudovu, jejich syna Jaroslava, za 
rodinu Landovu, Tosherovu a za Marii Loudovou 

K v ě t e n 
6.5. 5. neděle velikonoční za Aloise Hatáka, Marii manželku, jejich rodiče, za 

rodiče Petrusovy a syna Antonína 

13.5. 6. neděle velikonoční za Josefa Slavíka, manželku Marii a rodiče z obojí 
strany 

20.5. 7. neděle velikonoční,  
Pouť v Bělé - 
sv. Jan Nepomucký 

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

27.5. Seslání Ducha svatého,  
Slavnost Boží svatodušní 

za Josefa a Boženu Hauzerovy  
a jejich rodiče 

Č e r v e n 
3.6. Slavnost Nejsvětější 

Trojice, Pouť ve 
Vickovicích 

za Antonii a Antonína Vosáhlovy, rodiče a 
sourozence, za Josefa Bobka, za Vlastu a Jana 
Kohoutkovy a rodiče, za rodinu Březinovu a 
Stýblovu 

10.6. Slavnost Těla a Krve Páně za rodinu Klečákovu a Tvrdíkovu z Bělé 

17.6. Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova 

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

24.6. 12. neděle v mezidobí, Slavnost 
Narození svatého Jana Křtitele 

za Marii a Aloise Novákovy, za rodiče 
Píchovy, za vnuka Járu, za Jaroslava 
Nováka a rodiče 
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Č e r v e n e c 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  
1.7. Slavnost svatých Petra a 

Pavla, apoštolů,  
Pouť v Dědicích 

za Petra Slavíka, dvě manželky, syna Josefa 
s manželkou, syna Jaroslava s manželkou a 
dceru Marii s manželem 

8.7. 14. neděle v 
mezidobí 

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

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

za Antonína Prchala a rodiče, za 
manžele Hlavovy a Urbancovy 

22.7. 16. neděle v 
mezidobí 

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

29.7. 17. neděle v 
mezidobí 

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

S r p e n 
5.8. 18. neděle  

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

12.8 19. neděle v 
mezidobí 

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

19.8. 20. neděle 
v mezidobí 

za rodinu Ročkovu z Bělé, za Jaroslava Tvrdíka, jeho manželku, 
syny Václava a Jaroslava, vnučku Vlastu a za rodinu Nulíčkovu 
ze Sychrova 

26.8. 21. neděle v 
mezidobí 

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

Z á ř í 
2.9. 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 

9.9. 23. neděle v mezidobí za rodinu Horaisovu a Koubských 

16.9. 24. neděle v 
mezidobí 

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

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

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

30.9. 26. neděle v 
mezidobí 

za Josefa a Marii Tvrdíkovy, syna Pepu a rodiče  
z obojí strany 
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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 :   pan  Miroslav Petrus 
Kostelník v Michalovicích:   pan  Josef Laudát 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH A PO NICH 
6.4. Velký pátek 17.00 Velkopáteční obřady P.Pavlas ZBRASLAVICE  
7.4.  Bílá sobota 17.00 Mše svatá  P.Pavlas PERTOLTICE 
8.4.  Hod Boží velikonoční 9.30 Mše svatá .P. Pavlas BOHDANEČ 
9.4. Velikonoční pondělí 9.30 Bohoslužba sl.p.Šindelář BOHDANEČ 
12.5. Sobota 14.00 Bohoslužba slova prof. Pompe BOHDANEČ 
20.5. Neděle 9.30 Mše svatá Mons.J. Socha, P.Pavlas BOHDANEČ 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 
Neděle 9.30 Mše svatá Bohdane č 
Úterý  17.00 duchovní setkávání pro d ěti na fa ře Bohdane č 
Čtvrtek  18.00  duchovní setkávání dosp ělých  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  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


