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Mons. Judr. Ing. Jan Vokál, Ju.D.
Biskup královéhradecký 

 

5. května 2011 

 
Vaše excelence, vážený a milý otč
 
s radostí jsme všichni v naší bohdane
do biskupského úřadu v královéhradecké diecézi
v okrese Kutná Hora, která se nachází na rozhraní
arcidiecéze. 
 

Farnost se rozkládá v krásné, rozmanité krajin
lesy, loukami, rybníky. Patří sem
kostely, či kaple, Boží muka, památníky
Centrem Farnosti Bohdaneč, pů
kořeny ve 12. století, kde je raně
vévodí obrovský křišťálový lustr z
z nedaleké sklárny v Tasicích. Ve Farnosti jsou ješt
v Třebětíně a kostel sv. Matouše apoštola 
Všechny naše chrámy jsou udržované, opravované a slouží svému ú
tak pro širší veřejnost při poř
obecních úřadů. 
 

Vedle kostela, v centru Bohdanč
skupin pro společenská a kulturní setká
v budoucnu rádi opravili ve spolupráci s
farníkům, tak případně širší veřejnosti.
 

Již před dvěma lety, zde začal vycházet
ho čtyřikrát do roka a Obecní úř
V jednotlivých číslech je shrnuto d
články i zprávy z okolních farností a kulturní informace z
informační účel našim farníkům
 

Všechna doposud vydaná čísla jsme vytiskli a p
u nás, do desek, které Vám budou p
- skanzenu v Tasicích od našich farník
paní Annou Holubovou, která 
z bohdanečské farnosti. 
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Mons. Judr. Ing. Jan Vokál, Ju.D. 

vážený a milý otče biskupe, 

naší bohdanečské farnosti uvítali zprávu o Vašem zvolení 
adu v královéhradecké diecézi, do které spadá i naše Farnost Bohdane

, která se nachází na rozhraní královéhradecké diecéze a pražské 

rozmanité krajině začátku Vysočiny, s malebnými vesnicemi, 
ří sem více jak patnáct míst, kde se nachází bu

i kaple, Boží muka, památníky a jiné zajímavé kouty. 
č, původně Zelená Bohdaneč, kdysi městečko,

aně gotický kostel, zasvěcený Zvěstování Pán
ťálový lustr z roku 1871, který kostelu daroval skelmistr Josef R

ích. Ve Farnosti jsou ještě další kostely: Navštívení Panny Marie 
 a kostel sv. Matouše apoštola a evangelisty v Michalovicích. 

jsou udržované, opravované a slouží svému účelu jak pro církevníky, 
ři pořádání kulturních akcí ve spolupráci Farnosti

, v centru Bohdanče je také fara, kterou využívají farníci všech v
enská a kulturní setkání a členové farní rady pro své schů

budoucnu rádi opravili ve spolupráci s Obecním úřadem, aby mohla nad
ě širší veřejnosti. 

čal vycházet farní časopis Zpravodaj, který je laický,
ikrát do roka a Obecní úřad v Bohdanči nám pomáhá s jeho kopírováním 150

shrnuto dění ve Farnosti za určitá období, jsou tam též 
okolních farností a kulturní informace z obecních úřadů

ům, ale zájem o něj má i širší veřejnost.  

čísla jsme vytiskli a připravili pro Vaši informaci
do desek, které Vám budou předány spolu s malým dárkem z nedaleké sklárny 

od našich farníků a širší veřejnosti, členkou farní rady v
paní Annou Holubovou, která tam byla na Vaše slavnostní biskupské sv
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uvítali zprávu o Vašem zvolení  
, do které spadá i naše Farnost Bohdaneč, 

véhradecké diecéze a pražské 

malebnými vesnicemi, 
více jak patnáct míst, kde se nachází buď naše filiální 

ě čko, nyní obec, jež má 
ěstování Páně. Vnitřku kostela 

daroval skelmistr Josef Rűckel 
Navštívení Panny Marie 

.  
čelu jak pro církevníky, 

kulturních akcí ve spolupráci Farnosti a příslušných 

je také fara, kterou využívají farníci všech věkových 
pro své schůzky. Faru bychom 

, aby mohla nadále sloužit jak 

který je laický, vydáváme 
jeho kopírováním 150. čísel.  

jsou tam též duchovní 
řadů. Splňuje především 

ipravili pro Vaši informaci o dění   
nedaleké sklárny  
u farní rady v Bohdanči, 

biskupské svěcení vyslána 
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Na závěr tohoto krátkého představení 
zvolením, bychom si Vás dovolili, jménem našeho p
členů farní rady v Bohdanči, všech farník
Obecního úřadu v Bělé, Obecního ú
Obecního úřadu v Dobrovítově
do naší Farnosti na celodenní návšt
 

Budeme velmi potěšeni, když 
Hradci Králové a my budeme mít p
v Bohdanči, během Mše svaté v
a ukázat náš život, naše zajímavosti a náš kraj.
 

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

• P. Mgr. Antonín Pavlas 
 

• členové farní rady:  
           paní Žofie Tvrdíková, pan Josef Holub, Ing. Jan Veleta, paní Marta Stehlíková, 
           Ing. Marie Hlavová, pan Josef Laudát, pan František Rokos, 
          pan Miroslav Petrus, paní Anna Holubová, pan Pavel Pícha, pan Tomáš Šindelá
 

• Obecní úřad Bohdaneč -

• Obecní úřad v Bělé - pan Pavel Lho

• Obecní úřad v Třebětíně 

• Obecní úřad v Petrovicích 

• Obecní úřad v Dobrovítově

• Obecní úřad v Číhošti – 
 

• Věřící, návštěvníci Farnosti a širší ve
 
Přílohy: 

1. Desky s devíti doposud vydanými 
2. Disk dvd s informačním 
3. Krabice s broušenou křišť

od tamních farníků a věř
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ředstavení Farnosti Bohdaneč a vyjádření pot
bychom si Vás dovolili, jménem našeho představeného otce Antonína Pavlase, 

či, všech farníků, Obecního úřadu v Bohdanči, 
ělé, Obecního úřadu v Třebětíně, Obecního úř

Dobrovítově, Obecního úřadu v Číhošti a širší veřejnosti, pozvat 
návštěvu.  

šeni, když nás v krátké době navštívíte poté, co se ujmete Vašeho ú
my budeme mít příležitost se s Vámi všichni osobn

é v kostele Zvěstování Páně a poté Vám představit 
ukázat náš život, naše zajímavosti a náš kraj. 

íležitosti, abychom Vás všichni zde ujistili o naší radosti, d
t, že nás v blízké budoucnosti poctíte svoji návštěvou.

 

paní Žofie Tvrdíková, pan Josef Holub, Ing. Jan Veleta, paní Marta Stehlíková, 
Ing. Marie Hlavová, pan Josef Laudát, pan František Rokos,  
pan Miroslav Petrus, paní Anna Holubová, pan Pavel Pícha, pan Tomáš Šindelá

- Ing. Jaromír Juna 

pan Pavel Lhoťan 

ř ětíně - pan Josef Jirák 

Petrovicích – Kristína Jirkovská 

Dobrovítově – Ing. Václav Zeman   

 pan Jiří Novák 

vníci Farnosti a širší veřejnost 

osud vydanými čísly Zpravodaje Farnosti Bohdane
čním filmem k soukromým účelům o Farnosti Bohdane
řišťálovou vázou ze sklárny v Tasicích s věnováním 

ů ěřících. 
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ření potěšení nad Vaším 
otce Antonína Pavlase, 
či,  

, Obecního úřadu v Petrovicích, 
řejnosti, pozvat vbrzku 

se ujmete Vašeho úřadu 
osobně setkat u nás 
ředstavit  

íležitosti, abychom Vás všichni zde ujistili o naší radosti, důvěře  
poctíte svoji návštěvou. 

paní Žofie Tvrdíková, pan Josef Holub, Ing. Jan Veleta, paní Marta Stehlíková,  

pan Miroslav Petrus, paní Anna Holubová, pan Pavel Pícha, pan Tomáš Šindelář 

arnosti Bohdaneč 
Farnosti Bohdaneč 

věnováním  


