
 
 

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

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

Prosinec  2013               Vánoční                       20. číslo 
neprodejné              informace  farnosti Bohdaneč               5. ročník                                   
 

 
 
 

B O H D A N E Č – Betlém – jesličky v kostele 
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Z vánočního času 
 

O Vánocích 

byť blátivých, 

je v duši více čisto, bílo 

a nad krajinou, 

tou srdeční, 

se snáší lehce sníh, 

vločka po vločce 

se tiše klade, 

přikrývajíc vše rozhárané. 

Měkkou něhou 

Je rázem všechno 
sjednoceno. 

 

To síla dětství, 

kterou je třeba objevit, 

nad dospělostí vítězí, 

nad naší dospělostí. 

Nebudeme-li jako děti, 

nevstoupíme  

do království. 
 

 

František Trtílek: 

  

 

 

(D)OTAZNÍKY 
 



 3. 
Vánoční příspěvek P.Tomšíčka: 
Během celého roku slyšíme prostřednictvím sdělovacích prostředků mnoho zpráv. 

Většinou jsou to negativní informace. 
V těchto dnech se připravujeme na vánoční svátky, které přinášejí velmi pozitivní 

zprávu o Boží lásce ke každému člověku. Ježíšovo narození není pouhou událostí, která se 
stala před dvěma tisíci roky, ale velmi pozitivní zprávou i pro dnešní dobu. Bohu na nás 
záleží. V Bibli se říká: „Bůh je láska“.  Ve vánoční noci nám Bůh ukazuje velikost své lásky. 
Stává se člověkem a začíná prožívat lidský život se vším, co musí podstoupit každý z nás. 
Kristus se nerodí jako královské dítě, ale jako velmi chudý. Bůh sestupuje do chudoby, aby 
tak mohlo zazářit jeho pravé bohatství, bohatství lásky pro každého člověka. Vánoční 
poselství je velmi radostné a nadějné. Bůh není někdo vzdálený, ale blízký. Protože nás má 
rád, tak se nevnucuje, nýbrž nabízí. Záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni ho přijmout. 

 

 

P. Stanislav Tomšíček 

Otec Pio - druhá část 

 

 

Z dopisů otce Pia vysvítá jeho velká láska ke kříži a k utrpení: 
„Já si vůbec nepřeji, aby mi kříž byl ulehčen, protože trpět s Ježíšem je mi drahé; když 
kontempluji kříž na Ježíšových ramenou, cítím se posilněn stále víc a jásám svatou radostí“ (Ep., 
I., str. 303). 
„Ano, miluji kříž, pouze kříž; miluji ho, protože ho vždy vidím na Ježíšových ramenou. Nyní 
Ježíš dobře vidí, že celý můj život, celé mé srdce je obráceno k němu a k jeho bolestem“ (Ep. I., 
str. 335). 
„Neboj se, já tě nechám trpět, ale dám ti k tomu také sílu – opakuje mi Ježíš. Přeji si, aby tvá 
duše byla očišťována a zkoušena každodenním a skrytým mučednictvím“ (Ep. I, str. 339). 
„Jak je sladké, otče, jméno kříž! Zde, u nohou Ježíšova kříže, se duše odívají světlem, zapalují 
se láskou; zde si nasazují křídla, aby se pozvedly k nebeským letům. Ať je tento kříž i pro nás 
vždy lůžkem našeho odpočinku, školou dokonalosti, naším milovaným dědictvím“ (Ep. I., str. 
601-602). 
Zpovědnice a oltář byly jeho oblíbenými místy 
Mši svatou sloužil až do posledního dne svého života, v 50. výročí stigmatizace. 
Zpovídal až do posledního dne svého života, ještě ráno 22. září 1968. To ráno tam nebyl žádný 
penitent, protože když bratři kapucíni viděli, jak je otec Pio velmi unaven, poslali všechny pryč. 
Když přišel do kaple, zarmoutilo ho to, a tak jeden bratr pohotově řekl: „Otče, potřebuji se 
vyzpovídat”. A tak se uklidnil. 
Chtěl se až do posledního dechu svého života darovat Ježíši v eucharistické oběti a ve svátosti 
smíření. Otec Pio setrvával v neustálé modlitbě, ve dne i v noci, ba dokonce byl zosobněnou 
modlitbou, která ho činila naprosto v důvěrném a trvalém spojení s Bohem. Rád o sobě říkal, že 
je „ubohým bratrem, který se modlí“. Byl přesvědčen o moci modlitby, kterou měl za zbraň 
proti zlému duchu, založil modlitební skupiny, které jsou rozšířeny po celém světě a nadále 
pokračují ve spiritualitě otce Pia. 
Avšak otec Pio byl také gigantem lásky. Nešetřil energií, když vycházel vstříc materiálním 
potřebám bratří, především těch, kteří trpí na těle a na duchu. Z jeho srdce hořícího láskou k 
bližnímu se zrodil Dům úlevy v utrpení, prvotřídní nemocnice, kde se uplatňovala humánní 
medicína a kde vztah s nemocným byl zaměřen na vřelou starostlivost a srdečné přijetí. 
Je třeba říci, že otec Pio se už dříve pokusil realizovat nemocnici v San Giovanni Rotondo, která 
však neměla úspěch a byla předčena současnou nemocnicí Domem úlevy. To je další velký zázrak 
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otce Pia! Otec Pio se nechal zcela uchvátit Kristem a může říci se svatým Pavlem: „Byl jsem 
ukřižován s Kristem, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 20). Stigmata, která 
poznačovala jeho tělo, ho intimně spojila s Ukřižovaným – Vzkříšeným. 
A tedy, otec Pio je toto všechno: je památkou bolestného umučení Páně, ale také jeho slavného 
vzkříšení.Otec Pio ve své osobě zpřítomňoval Ježíše, a to Ježíše ukřižovaného. Jeho krev 
každodenně prolitá, jeho slzy za hříchy světa, jeho sklánění se k hříšníkům a potřebným nám 
dávají vědomí velkého daru, který nám nebeský Otec dal, když vzbudil tak velkého prostředníka, 
zářivý příklad pro náš život z víry, mocného přímluvce za naše prosby před Bohem.Jednou, 
když otec Pio o něco prosil, Ježíš mu odpověděl: „Jak mohu říci ne tomu, kdo mi nikdy nic 
neodmítl?“. 
„Zůstával spojen s Ježíšem, a tak hleděl vždy do hlubin lidského dramatu, a proto se obětoval a 
obětoval také svá mnohá utrpení a uměl se strávit péčí a úlevou nemocným; to je 
privilegovaným znamením Božího milosrdenství, jeho království, které přichází, ba dokonce 
které je již ve světě, vítězství lásky a života nad hříchem a smrtí. Vést duše a dávat úlevu v 
utrpení – tak lze shrnout poslání sv. Pia z Pietrelčiny, jak o něm řekl služebník Boží, papež Pavel 
VI: „Byl mužem modlitby a utrpení“ (Kapitulním otcům kapucínům, 20. února 1971)“ 
(Benedikt XVI., San Giovanni Rotondo, 21. června 2009). 
Když večer otec Pio odcházel do své cely, my, jeho duchovní děti, jsme se shromažďovali pod 
jeho oknem a zpívali jsme, abychom se s ním rozloučili. On se ukázal v okně, zamával bílým 
kapesníčkem, aby nás pozdravil a požehnal nám. 
Dnes pomysleme, že se ukazuje z okna nebe, a prosme o jeho požehnání, aby nás zachoval jako 
své pravé děti. 

On je stále mezi námi!      Mons. Emanuele Tagliente 
 

Benedikce nového opata  P. PhDr. ThLic.  Jáchyma Jaroslava Šimka, OPraem 
 
 

V pátek, 22. listopadu 2013 v 10. hodin, ve zcela zaplněném opatském kostele Narození 
Panny Marie v Želivě přijal z rukou královéhradeckého biskupa Mons. JUDr. 
Ing. Jan Vokála, JU.D., opatskou benedikci nově zvolený opat Kanonie premonstrátů v Želivě 
P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. 51. želivský opat, kterého si můžeme 
pamatovat také od nás z Bohdanče.  

Návštěvníci, kteří museli zůstat i před vchodem, využili venkovních reproduktorů, byli 
svědky neobvyklé slavnosti. Na události se sešli nejen věřící a představitelé církevního života, ale 
i širší veřejnost, zástupci společenského a kulturního života a to nejen ze Želiva a okolí, ale také 
z celé republiky a ze zahraničí. Mezi hosty se objevili politici, šlechtici, církevní hodnostáři, mezi 
nimiž nechyběl generální opat premonstrátů Thomas Anton Handgrätinger, dále zde byli i opati 
premonstrátských klášterů v ČR, na Slovensku i v Rakousku, další tři biskupové, jako Mons. Jiří 
Paďour  OFMCap z Českých Budějovic a desítky kněží a řeholníků. Pozvání přijali i starostové 
Pelhřimova a Humpolce a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Po kázání následovala 
samotná benedikce, kdy biskup Vokál předal opatovi odznaky jeho úřadu včetně prstenu a berly. 
Takzvaná prostrace, kdy si nový opat při přímluvách ke světcům lehl tváří na zem, je výrazem 
nejvyšší pokory a v církvi se používá při výjimečných událostech. Benedikce měla i doprovodný 
kulturní program.  

Nový opat všem požehnal a každý měl možnost mu osobně poblahopřát, případně předat 
dary, svým dárkem přispěla také paní Naďa Urbánková, která v Želivě žije a zazpívala několik 
duchovně laděných písní. Po skončení slavnostní mše svaté probíhal další kulturní program.        

 

Přejeme novému opatovi hlavně hodně zdraví, stálou Boží přítomnost a věříme, že ho  
i přes jeho novou funkci a pozici budeme moci opět někdy přivítat v Bohdanči.           A.H.  

http://www.katopedia.cz/index.php?title=%C5%98%C3%A1d_men%C5%A1%C3%ADch_brat%C5%99%C3%AD_kapuc%C3%ADn%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=85769&idc=1914543&ids=5029&idp=82479&url=http%3A%2F%2Fappartamenti-luxusni-byty-praha.takeit.cz%2Fprodukt%2Fprodej-luxusniho-mezonetu-3-kk-praha-2-karlovo-namesti-4045127
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Náš Zpravodaj… 
Milí čtenáři, po delší době bychom se vám opět rádi ozvali z této rubriky a chtěli 

tak podat několik informací. Prvně, že toto číslo sice bylo připravené a dodělané k vydání 
před Vánocemi, ale nestihlo se již nakopírovat, složit a sešít tak, abyste časopis dostali 
včas před svátky. Proto všechny články, příspěvky jsou směřované k Vánocům a konci 
roku (do vánočního času počítáme také svátek Tří králů, 6.1 a také svátek Křtu Páně 
12.1., takže toto číslo není až tak opožděné ), také někteří z vás, čtenářů, ne vždy 
dostanou náš Zpravodaj včas před Vánocemi a často si jej vyzvednou, nebo jim ho někdo 
zanese po svátcích. Důležité ale je, že se Zpravodaj dostane všem těm, kteří jej rádi čtou 
a shání se po něm. 

Dále bychom vás rádi informovali, že náš miniseriál o místech v naší farnosti 
skončil, nepřijdete ale o aktuální informace z celé naší bohdanečské farnosti a to nejen 
z Bohdanče, kde máme farní kostel a další církevní památky, ale také z Třebětína  
a Michalovic, kde jsou naše filiální kostely a také z míst, kde jsou rozseté naše kapličky, 
kříže, památníky. Pokud se stane něco důležitého, či zajímavého, nebo když nám někdo 
pošle příspěvek – článek, nebo nás na něco upozorní – rádi informace napíšeme do 
Zpravodaje a seznámíme s novinkou také další čtenáře.  Již v minulém čísle jsme vám 
přinesli článek o duchovním správci, o kterém jsme schopni dohledat informace, na 
který navážou další články, které se budou týkat duchovních správců bohdanečské 
farnosti, pokračovat bude také miniseriál o světcích. Nově bychom vám chtěli přinášet 
články liturgicky zaměřené, které by vás měli seznámit s tím, co je kostel, proč máme 
křtitelnici, proč jsou například kostely nasměrované na Východ atd. a kde jsou odkazy na 
tyto informace v Bibli, abychom, jako pravidelní návštěvníci kostela, hlásící se k víře, 
nebyli zahanbeni někým, kdo má často lepší znalosti, než my i přesto, že do kostela 
nechodí. Začneme také s miniseriálem o kostelích a místech v okolí bohdanečské 
farnosti, a seznámíme vás tak nejen s místy, kde jsou církevní stavby a zajímavosti, ale 
také s těmi, kteří se tam o své kostelíky starají. V našem časopise dále naleznete své 
pravidelné rubriky, články, rozhovory - které nijak neupravujeme a necháváme názory 
takové, jaké je dostaneme, dále informace, zejména týkající se naší farnosti. 
Každé číslo vzniká průměrně 30 hodin, někdy i více, to podle článků, které se musí 
dopisovat, upravovat, korigovat, pracuje se ve volném čase, často po večerech a nocích 
u počítače doma, bohužel zatím nemáme svůj farní počítač, tiskárnu, internet, kde 
bychom mohli Zpravodaj dávat dohromady.  Sfinalizovaný časopis nám pak kopíruje buď 
Obecní úřad v Bohdanči, podle jejich časových možností, kdy se domluvíme na určitý 
den a hodinu, dodáváme papír a pak si kopie vyzvedneme (zařizuje na OÚ Bohdaneč  
A. Holubová), nebo nám někdy vypomohou dárci. Pak se musí každé číslo složit podle 
stran a sešít.  
Jsme velmi rádi, že můžeme tento časopis dále vydávat a informovat vás tak o dění ve 
farnosti, ale také o některých akcích a o tom, co se děje v našich obcích, které do 
bohdanečské farnosti patří a též, že o něj máte zájem, ptáte se po něm a to nejen 
v kostele a farnosti, ale i v obcích, což nás těší a je nám motivující zpětnou vazbou.   A.H. 
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   MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách  

a význačných místech:   Část devatenáctá  

 

 

B O H D A N E Č – Bohdanečské voskové vánoční zvonky  

 
 
 

Již léta letoucí i starší věřící a místní si pamatují, že se vánoční stromky 
v bohdanečském kostele zdobí bílými voskovými vánočními zvonečky. Tyto 
půvabné a stylové ozdobičky do našeho kostela o Vánocích patří a vytváří společně 
se stromky, Betlémem, koledami, bohoslužbami kouzlo sváteční atmosféry. 
Podobné ozdoby se nikde v okolí nevyskytují ani je nepamatují starší farníci, staly se 
tudíž jakousi tradiční, typickou bohdanečskou vánoční ozdobou. Zvonečky jsou ve 
třech velikostech – největší má asi 3 – 4 cm výšku a nejmenší asi 1,5 cm. Odolaly 
také různým červeným mašličkám, nebo slámovým a podobným ozdobám 
z přírodnin, papíru atd, které jsou vždy módní jeden rok a pak je vystřídají jiné.  

Zvonky zde kdysi v Bohdanči 
k vánoční výzdobě vyráběli Šedovi. Pan 
Šeda měl návod odněkud z Vamberka. 
Od té doby je zde nikdo nedělal, ztratily 
se také formy na zvonky. Těmito 
ozdobami se zdobilo v Bohdanči 
pravidelně o Vánocích.  Také já velmi 
ráda používám na výzdobu v kostele tyto 
zvonečky, tím spíše, když vím, jakou 
mají historii. Dva bílé voskové zvonky 
jsou vždy k sobě spojené nitkou a při 
zdobení se přehazují přes smrkové 
větvičky stromků. Jsou poměrně křehké a někdy prasknou. Při odstrojování stromků 
po svátcích se s nimi musí opatrně manipulovat, protože vosk je křehký a také, aby 
se nitky, na kterých jsou dva zvonečky připevněné, do sebe nesmotaly, což se 
jednou stalo, když stromky pomáhaly odstrojovat děti. Nitě se tehdy nepodařilo od 
sebe rozplést, musely se od zvonků odstříhat a pak bylo nutné navázat na každý 
zvoneček nové nitě. 

Již loni nás napadlo tyto zvonečky zkusit vyrobit a doplnit tak ty, které máme 
již dlouho v krabici. Formy na ně jsme ale nenašli, dokonce se prý měly vyrábět i 
přes kvedlačky, za kterých pak byly vlnité a tak jsme oslovili pana Tomáše Kovaříka, 
zda by nám formy, podle dochovaných zvonků, nevyrobil. Pan Kovařík nám letos 
udělal 8 dřevěných forem a my tak budeme moci opět dodělat průběžně voskové 
zvonečky do kostela. Pan Josef Holub zkusil několik zvonků vyrobit, podle toho, co 
si o jejich výrobě pamatoval z dětství, aby si oživil techniku výroby. 

V sobotu, 21. prosince odpoledne, v rámci adventního setkání ve společenské 
místnosti na faře, kde jsou klasická kamna, jsme tyto voskové zvonečky vyráběli 
s dětmi, které navštěvují knihovnu a několika dospěláky, kteří na setkání přišli. 



 7. 
Každý si pro sebe vyrobil zvonečky, kterými pak 
udělal radost někomu ze svých blízkých, nebo si 
doma ozdobil stromeček, typickými ozdobami, 
stejnými, jako máme v kostele. Několik 
zvonečků se vyrobilo pro doplnění výzdoby 
kostela.  

Naše bohdanečské vánoční voskové 
zvonečky letos také krášlí smrčky v kostele a 
nejen letos, ale doufám, že nám vydrží tak 
dlouho, jako zvonečky od Šedů, které ještě stále 
používáme a bez kterých si Vánoce v kostele už 
jaksi neumím představit.  

Poděkování patří panu Tomášovi 
Kovaříkovi, který nám formy vyrobil a daroval, 
také jemu jsme darovali nově vyrobené voskové 
zvonečky.       A.H. 

 
Příspěvek Th et Ph Mgr. Karla Pompeho, emeritního profesora 

 

OKÉNKO DO DUŠE:„Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán...!“ 
 

 

Završili jsme cyklus C (tj. zvl. Lukášova evangelia) církevního roku  
a vstupujeme do adventu nového církevního roku cyklu A – perikop zvl. od 
sv. Matouše. 
Snad mohu, ač ve vánočním čase, vzpomenout i doby očekávání příchodu 
Ježíše, jenž se na čas stává vtělením Boha? 

Vzpomínáš, kamarádko, či kamaráde, když jsme ještě nebyli za hranicí plnoletosti – sníh 
křupal pod nohama a my, za ruku s maminkou, taťkou, babičkou, či dědou, spěchali v 6. 
ráno na roráty? A pak, jaká hrůza, honem do školy! Jak krásné bylo, když vyhlásili třeba 
uhelné prázdniny – a my mohli jít z kostela domů – a plánovat Vánoce... 
Ano, i dnes se znovu obnovují roráty (je to votivní Mše svatá O P. Marii v době 
adventní). A to je to pravé očekávání Ježíška! Rorate caeli – rosu dejte, nebesa, země, 
vydej Spasitele! A jak jsme měli rádi, když v písni „Ejhle, Hospodin přijde“ zaznělo 
„Radujte se v Pánu všichni, Pán již blízko jest!“ 
 Myslím, že není dobře, když komerce začíná s vánoční reklamou, bohužel i 
s vánočními písněmi koncem října?! 
Ani adventní (!) koncerty by neměly mít v repertoáru vánoční (!) písně?! Píši to s plnou 
odpovědností nejen za sebe – tzv. „dvojky“ z kancionálu mají své místo teprve od vigilie 
slavnosti Narození Páně a pak po celou (ikdyž krátkou) dobu vánoční! A proto jsme se 
těšili na písně číslo 201 o „Půlnoční“! 
 Nemusíš každý souhlasit s mým skromným názorem. Ale prosím o souhlas 
s modlitbou: „Ježíšku zlatý, vítáme Tě z nebe, zář Tvého očka do všech svítí chat“ (píseň 
z ledečského zpěvníku) – buď s námi v peripetiích pozemského života a veď nás k sobě! 

 
 

 
 
 

 

Váš Karel Pompe 

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

Do vánočního Zpravodaje nám poskytli své odpovědi a názory Hrabčákovi, 
které vám tímto rozhovorem také představujeme:  

 
 

 

1. Můžete nám říct něco o sobě? 
Jmenujeme se Rastislav a Erika 

Hrabčákovi. Jsme původem ze 

Slovenska, z vesničky Zborov, která je 

10km od Bardejovských kúpeľov (lázní).  

Přišli jsme za prací a v ČR jsme už 11 let. 

Domov jsme si našli v Štipoklasech. 

Máme dvě dcerky, Alžbetku-5 let a 

Margarétku-3 roky.  

Rastislav:  Mám rád sport, kolo, plávání. 

Hraji na kytaru, folkové a gospelové 

písně. Pracuji jako analytik, programátor.                                                      

Erika:  Ráda tvořím, vyrábím a aranžuji-

před mateřskou dovolenou to byla moje náplň práce. Od září pracuji jako asistentka 

pedagoga na ZŠ. 

 

2. Kolik máte sourozenců, co dělají, co vaše rodiče, děti, můžete nám říct něco 

o nich? 

Rastislav:   Mám starší sestru a mladšího bratra.                                                          

Erika:    Jsem z 5 dětí, mám starší sestru a bratra a dvě mladší sestry.  
 

4. Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství?  

Rastislav:  S mojí prababičkou jsme pořád stavěli kostelíky a kapličky z kostiček. 

Erika:  Ráda vzpomínám na našeho pejska-fenu, ji a její štěňátka mám pořád živě před 

očima. A taky Vánoce a rozbalování dárků. 
 

5.  Čím jste chtěl být jako malý? 

Rastislav:  Profesor. 

Erika:  Učitelka v MŠ. 
 

6.  Jste vedeni ve víře od dětství, nebo jste konvertovali. 

Oba:  Od dětství 
 

7. Co vám dělá největší radost a největší starost při pohledu na naše stádo? 

Rastislav:  Starost – každý tahá za svůj provaz... 

Erika:  Radost, že máme nového pana faráře, který se o své ovečky skutečně stará. 
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8.  Jaké bylo věřící stádo tam, odkud jste přišli? 

Oba:  Velké. Lidé se na nedělní mši nevešli do kostela. Ale když se ekonomická situace 

ještě více zhoršila, lidé jsou v cizině za prací, takže stádo už není tak veliké. 
 

9. Co teď čtete? 

Rastislav:  Teď nic nečtu. 

Erika:  Od mého oblíbeného autora: Paulo Coelho – Brida. 
 

10.  Jak odpočíváte? 

Rastislav:  Sportem a hrou s dětmi. 

Erika:  Sportem, tancuji zumbu a jezdím na kole. 
 

11. Máte nějaké své oblíbené místo, kam rádi jezdíte? 

Oba:  Za rodiči na Slovensko. Též kostelík v Bohdanči . 
 

12. Co vám v poslední době udělalo radost: 

Oba:  Naše děti. Alžbětce vypadl 2. Zoubek a moc se tomu těší, protože, jak říká: 

„Narostou mi dospělácké zuby“. 
 

13. Co vás naopak moc nepotěšilo? 

Rastislav:  Neúspěchy ve sportu. 

Erika:  Bývalý zaměstnavatel. 
 

14. Který příběh z Písma máte nejraději? 

Erika:  Hříšnice, která zmáčela slzami Pánovi nohy a osušila je svými vlasy... 
 

15. Které verše z Písma máte nejraději? 
 

Rastislav:  Kazatel – Všechno má svůj stanovený čas (Kazatel 3, 1-9). Všechno je 

marnost (Kazatel 3, 20-22). 

Erika:  Matouš – Modlitba Pána (Matouš 6, 9 – 15) 

16. Těšíte se do nebe? 

Oba:  Ano. 

Děkujeme vám oběma za váš čas a rozhovor a přejeme, aby se vám 

v bohdanečském kostelíku líbilo! 

 

 
 
 
 
 

 

STŘEDEČNÍ MŠE SVATÉ V BOHDANČI 
Středeční večerní mše svaté v Bohdanči budou opět pokračovat v čase  

od 18.00 a přes zimní období se budeme scházet ve společenské místnosti na faře, 
která bude těmto účelům přizpůsobená. Je třeba sledovat ohlášky v neděli  
a případně se podívat do vitrínky venku na kostele v Bohdanči, kde je znění ohlášek 
také zveřejněno. Z ohlášek se dozvíme kdy, a kde budou středeční mše. Všichni jste 
srdečně zváni na duchovní setkání a mši svatou. 
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PODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍ 

- Obecnímu úřadu v Bohdanči, 

paní Stanislavě Benešové  



 11. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betlém z Náměstí Míru v Praze na Vinohradech 
 
 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ  

 
 

Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází osvobodit 
člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného mnohými roztržkami. Boží Syn 
dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím vzejde nakonec v lidských srdcích 
pokoj. 
PŘICHÁZÍ I K TOBĚ 
O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. Stvořitel se 
vydává svému stvoření, aby mu dokázal: "Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého. 
Přicházím k tobě s prázdnýma rukama a budu v tobě růst jen tak rychle, jak ty to 
dovolíš. Jsem Bůh, který se stal člověkem. Nejsem schopen ti učinit cokoliv zlého." 
JE ZDE MÍSTO I PRO TEBE 
Kristus přichází na svět a čeká. Čeká i na tebe. Za podobou dítěte Ježíše je velké 
tajemství: Bůh chce být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám nenutí. Ale je zde 
místo i pro tebe. I zde se můžeš ve svém srdci setkat s Bohem. Naplnění a záchrana, 
které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe. 
DVEŘE TVÉHO SRDCE 
Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi a s námi. Přišel 
na svět viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše 
jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží se setkat i s 
tebou. 
Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, 
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
´Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.´(Bible, prorok Izajáš 9,5-6). 
 

(zpracováno podle internetu) 

   

http://vanoce.vira.cz/
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♫     ČESKÁ    MŠE   VÁNOČNÍ   ♫ 

♪     Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře, nebo lidově Rybovka, 

(lat. Missa solemnis Festis Nativitatis či zkráceně jako Missa pastoralis bohemica) je česky 
psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu, patří mezi 
nejkrásnější české vánoční mše. Vznikla v roce 1796 a brzy se rozšířila prostřednictvím opisů 
do celých českých zemí. 
Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše (části Kyrie, Gloria etc.), jedná se o 
pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova 
narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastýřský ráz, je 
zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále 
je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.  

Toto dílo napsané k poctě a svátku Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám, 
vzniklo za nejklidnějšího a nejšťastnějšího Rybova období. Sám Ryba neviděl ve skladbě nic 
mimořádného. Popularita této práce narůstala po jeho smrti, lidé si její uvedení v kostelích 
vynucovali i proti nevoli církve, pro kterou byla málo duchovní. 

Rybova Česká mše vánoční je dílo zvláštní, povznášející a hvězdné krásy, které vzniklo 
z citlivého srdce a talentu Jakuba Jana Ryby. Stala se neodmyslitelnou ozdobou tradičních 
českých Vánoc a zaznívá na mnoha místech a to buď při mších, nebo samostatně jako 
koncertní provedení. Každoročně se hraje v Rožmitále pod Třemšínem, kde Ryba prožil 
nemalou část svého života a kde působí obzvlášť magicky.  
Díky své radostnosti a poetickému kouzlu pronikla také za naše hranice, kde stala oblíbenou 

a populární. Také v bohdanečském kostelíku se letos 26. prosince, o svátku sv. Štěpána opět 

s úspěchem v zaplněném kostele hrála. ♪ 
     

♪  Jakub Jan Ryba, 26. 10. 1765 - 8. 4. 1815, Rožmitál pod Třemšínem 

Jakub Jan Ryba, geniální český hudební skladatel přelomu 
klasicismu a romantismu se narodil v kantorské hudební rodině, jeho 
otec byl výborným varhaníkem, dokonce i komponoval. Ve čtyřech 
letech Jakub počmáral mnoho papírů, protože „psal noty“, ale protože 
bylo potřeba papírem a inkoustem šetřit, dostal malý Jakub raději staré 
housle. Začal na ně hrát tak horlivě, že mu je dospělí museli brát. Když 
bylo Jakubovi pět, přestěhoval se s rodiči do Nepomuku. V sedmi letech 
se začal věnovat hudbě vážně, tedy zpíval, cvičil na klavír a na housle. 

Jakub se vzdělával hlavně mimo školu, s otcem hrál na varhany, s nepomuckým kaplanem 
se učil latinsky a řecky. Ve volném čase skládal a četl. 

V patnácti letech se ho ujal strýc v Praze a Jakub vstoupil do „velkého“ světa. Byl 
oslněn hudbou v pražských chrámech, myslel jen na hudbu, opisoval si různé skladby, naučil 
se hrát na violoncello a založili ve škole třídní smyčcové kvarteto. V té době často 
navštěvoval divadlo. Měl málo peněz, takže si mohl zaplatit jen zadní řady.  
Jakub usilovně studoval – učil se čtyři jazyky, zdokonaloval se ve hře na několik nástrojů a 
zkusil také komponovat. A jelikož mu jeho přátelé skladby chválili, pustil se do další práce a  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e_(hudba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gloria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
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během jediného roku 

napsal mnoho skladeb.  
O Rybovy skladby byl zájem, 
zanedlouho se stal známým  
a otevíraly se před ním další 
možnosti.  

Znenadání přišla zpráva 
od jeho otce: „V Nepomuku 
se uvolnilo učitelské místo. 
Přál bych si, aby ses o něj 
ucházel.“ Jakub se musel 
rozloučit s vidinou studií na 
univerzitě, s pražským 
hudebním životem,  
s budoucností skladatele. Byl 
poslušným synem. Opustil 

gymnázium a vydal se na cestu do Nepomuku. Šel pěšky. Než dorazil, místo již bylo 
obsazené. A tak Jakub znovu žil u rodičů, věnoval se četbě a hudbě. V Nepomuku 
nastudovali jeho dvě mše, ale sklidil za ně jen posměch, protože všichni si mysleli, že je 
opsal od nějakého italského autora.  

Jakub toužil cestovat, ale než stačil vyrazit, uvolnilo se místo pomocníka učitele v 
Mníšku pod Brdy. Jeho učitelská dráha pokračovala v Rožmitálu pod Třemšínem, kde byl 
nejdřív školním zástupcem, potom skutečným učitelem. Zdá se, že se mu učitelování 
nakonec zalíbilo. Začal tvrdit, že i na malém městě se může něco dobrého dokázat. Po dvou 
letech se oženil, měl celkem třináct dětí, z nichž přežilo jen sedm. Jeho vzdušné hudební 
zámky se sesypaly jako krabička z karet.  

Později žil skladatel v bídě, protože místo venkovského učitele nevzbuzovalo autoritu, 
avšak v té době skládá svoji nejznámější skladbu – vánoční mši z roku 1796, je psaná česky, 
protože Ryba chtěl, aby jí bylo rozuměno. I další svá díla psal česky a sbíral lidové písně do 
sborníků českých písní. Byl přívržencem osvícenecké ideologie. 

Díky nedostatku a zklamání odchází jeden jarní den roku 1815 po práci směrem 
k Voltuši, kde ho na druhý den naleznou mrtvého, odešel ze světa vlastní rukou.  Na místě 
jeho smrti postavili roku 1854 lesní dělníci kamenný křížek, který byl v roce 1933 doplněn 
mohylou.   

Jakub Jan Ryba byl svou genialitou srovnatelný s jinými světovými hudebními 
velikány, ale nebylo mu souzeno stát se skutečným skladatelským profesionálem. Stal se 
podle otcových rad učitelem. Přesto složil během třiceti dvou let téměř 1500 skladeb. Do 
současnosti se bohužel zachovalo jen 559, nejznámější, nejhranější a nejpopulárnější 
skladbou je jeho Česká mše vánoční. 

O těžkém životě tohoto známého hudebního skladatele pojednává také televizní film 
z roku 1993, Noc pastýřů, který se často v České televizi vysílá během Vánoc, hlavní roli 
Jakuba Jana Ryby ztvárnil Josef Abrahám. 
 

 

Sólisté letošního provedení České mše vánoční v Bohdanči 
26.12.2013;  zleva: Jana Nováková - soprán, Petr Nekoranec - tenor, 

Jana Prouzová – alt, Pavel Vančura - bas 
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♪     KONCERT ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ 26. 12. 2013 V BOHDANČI   ♫  

 

 

O Svátku svatého Štěpána, 26. prosince 2013, se uskutečnil tradiční vánoční koncert 
České mše vánoční, Hej mistře... Jakuba Jana Ryby v kostele Zvěstování Páně v Bohdanči. Do 
vánočně vyzdobeného kostela přišlo více jak 100 návštěvníků, které tato známá a krásná 
vánoční skladba Jakuba Jana Ryby, do chrámu přilákala a kteří prostor chrámu zcela zaplnili. 
Publiku se představili jako sólisté Pavel Vančura, držitel ceny Thálie, který zpíval basovou 
partii, dále Petr Nekoranec, posluchač pardubické konzervatoře a vítěz několika 
mezinárodních soutěží, který si opět zopakoval tenorovou část, soprán přednesla Jana 
Nováková a alt Jana Prouzová, posluchačka pražské HAMU, sbor Gaudeamus byl tentokráte 
ze Světlé nad Sázavou, doprovázelo Collegium chrámových hudebníků a vše měl pod 
taktovkou dirigent František Šterbák, který do Bohdanče jezdí pravidelně nejen o Vánocích, 
ale také v létě, kdy se v Bohdanči pořádá rovněž koncert většího typu, například Mozartova 
Korunovační mše, nebo Exsultate jubilate, či různé výběry duchovních skladeb například  
z Haendelova Mesiáše, ze Schubertovy Mše a podobně. Publikum během skladby ocenilo 
profesionální výkony vystupujících zejména Pavla Vančury a Petra Nekorance a po skončení 
nadšeně aplaudovalo ve stoje, čímž si vynutilo přídavek - letos v podobě známé duchovní 
vánoční písně - hymnu, Narodil se Kristus Pán, což si s umělci zazpívali všichni v kostele 
vestoje, také ještě potom pokračoval potlesk.  

Koncert umocnil a podtrhl prožívanou vánoční dobu a náladu, Rybova Česká mše 
vánoční je dílo zvláštní, povznášející a hvězdné krásy, které vzniklo z citlivého srdce  
a talentu Jakuba Jana Ryby v roce 1796 a stalo se neodmyslitelnou ozdobou tradičních 
českých Vánoc, proniklo ale také díky své radostnosti za naše hranice.  
Právě radostnost a přednes této skladby vytvořily výjimečnou a slavnostní atmosféru, 
kterou si návštěvníci, kterým ještě poslední tóny skladby doznívaly, odnášeli domů.  

Také účinkující rádi vystupují v Bohdanči, protože v menším prostoru, který náš 
kostelík nabízí, nemají publikum od sebe vzdálené a mohou tak bezprostředně vnímat jejich 
pozitivní reakce a energii.  

Koncert opět zpestřil vánoční atmosféru v Bohdanči a okolí a ikdyž je skladba stále 
stejná, přesto je každoročně jiná, díky novému provedení.  

Akce byla uspořádána díky laskavosti Farnosti Bohdaneč, která poskytla prostory 
chrámu Zvěstování Páně v Bohdanči, jež se tím otevřel širší veřejnosti, dále díky Obci 
Bohdaneč, která se na akci finančně spolupodílela. 

Za všechny kladné ohlasy od návštěvníků koncertu otiskujeme na přání pisatelky 
jeden, který přišel nejen na emailovou adresu Zpravodaje, ale také našemu panu farářovi  
a na Obec Bohdaneč:  

 

„DOBRÝ DEN, 
zasíláme upřímné poděkování paní ANNĚ HOLUBOVÉ za vzornou organizaci 
koncertu ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY v kostele Zvěstování Páně 
v Bohdanči. Úžasná atmosféra při koncertě byla doslova balzámem na duševní 
pohodu ve vánočním čase. 
Hojná účast diváků a spoluobčanů z celé farnosti i okolí je důkazem a poděkováním 
za vynaloženou námahu a starost o uspořádání zajímavého kulturního zážitku. 
Za kolektiv účastníků z Bělé,     Božena Linhartová 
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RORÁTY  

V sobotu, před čtvrtou nedělí adventní se konala 
v bohdanečském kostele rorátní mše svatá od 7. hodin ráno. 
Nebylo nás sice příliš, zřejmě také proto, že se informace o 
této mši ohlásila na poslední chvíli a také proto, že mnozí si 
již nepamatují, co to vlastně je. Přesto takováto ranní 
bohoslužba byla opět něčím neobvyklým, zejména pro ty, 
kteří se jí účastnili poprvé. Kostel osvěcovaly pouze svíčky a 

to jak na adventním věnci, tak na oltářích, doplňovaly je také svíčky v nižších 
skleničkách, které byly postavené mezi lavicemi a před oltářem. Po skončení se část 
přítomných ubrala do farní společenské místnosti na malé ranní občerstvení.  
Odpoledne v 15. hodin se pak v místnosti vyráběly voskové zvonečky. 

Jak si pamatují nejstarší místní pamětníci farnosti – roráty v Bohdanči byly 
v době adventní naprosto běžnou záležitostí, stejně tak jako v sousedních kostelích 
našeho kraje a i jinde, za pana děkana Hanuse, P. Pavlíčka, ale konaly se dříve,  
od 6. hodiny ranní. Také dnes se pravidelně konají v některých chrámech větších 
měst, zážitkem jsou například v pražské katedrále na Hradčanech, kde začínají od 
5.45 ráno a kdo nebydlí zrovna blízko pražského hradu a ikdyž použije první ranní 
spoj a navíc musí přestupovat, nestihne začátek.  

Věříme, že se tyto netradiční bohoslužby o příštím adventu v Bohdanči opět 
alespoň jedenkrát zopakují. 

Co jsou roráty ? 
Roráty (z latinského rorate - „rosu dejte“) představují specifickou podobu 

ranní mše v době adventní. Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. 
neděle adventní. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). 
Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční 
praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického 
zpěvu. Svého vrcholu dosáhla v 16. století. 
(zdroj wikipedie) 

Projekt Křesťanské vánoce 
Od první adventní neděle, 1. 12. 2013, se mohou návštěvníci stránek 
www.krestanskevanoce.cz těšit na nové informace o adventních  

a vánoční programech ve farnostech. 
Do projektu Křesťanské Vánoce je zapojena katolická církev a křesťanské církve, 
které jsou členy Ekumenické rady církví, a umožní zájemcům bezplatnou 
návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.  
Také naše, bohdanečská farnost se připojila do této akce, do které se zaregistrovala  
a doplnila tam všechny své adventní a vánoční aktivity ve svém farním kostele 
v Bohdanči i ve svých filiálních kostelích v Třebětíně a Michalovicích, na které jsou 
všichni srdečně zváni!   A.H. 

 

http://www.krestanskevanoce.cz/
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Sbírky v kostele 
 
 

Začátkem letošního roku jsme se rozhodli, podle jiných okolních farností, pravidelně 
zapisovat sbírky z farního kostela v Bohdanči a také z našich filiálních kostelů v Třebětíně  
a v Michalovicích pro lepší přehled. Sbírky pravidelně vybírají z kasičky a počítají členové 
farní rady pan Petrus, paní Holubová a pan Laudát, sumu zapisují do kalendáře, který je 
v sakristii a finance pak předají pak panu faráři. Od ledna do prosince roku 2013 (k datu 29. 
12., kdy byly v Bohdanči poslední bohoslužby v roce 2013) se na sbírkách po mších, 
případně po akcích jako je Noc kostelů, Pochod okolo Bohdanče, plánované návštěvy turistů 
v našem kostele atd., vybralo celkem 40. 942 kč, což není špatná suma. Z této částky se 
hradí jak spotřeba elektrické energie, která je asi 28.000 kč za rok, tak rovněž příspěvky na 
pojištění v diecézi, dále pak vyhlášené mimořádné sbírky z Biskupství v Hradci Králové  
a pravidelné sbírky jednou měsíčně na Biskupství. Podrobnější vyúčtování o naší Farnosti 
jsme zatím nedostali. Všechny částky jsou zapsané ve stolním kalendáři 2013 u příslušných 
nedělí a svátků.  

Vzhledem k této vybrané částce a díky vám všem, lze konstatovat, že: bohdanečská 
farnost a věřící si vyberou na svůj nutný provoz a hravě uhradí jak elektřinu, tak povinné 
platby na Biskupství a ještě by mělo zbýt na drobné výdaje, jako svíčky atd. Ze sbírek se 
vyplácí také za hraní varhanici.  
Farnost by se tedy po roce neměla nacházet v mínusu, nebo tíživé finanční situaci, jak bylo 
avizováno někdy na podzim. V té době padl také návrh na zakoupení kasičky, která by byla 
vyhrazena vyloženě na finance na spotřebu elektriky, což by mělo zprůhlednit její 
financování. Pokud by se pak například z kasičky nedostávaly finance, vyhlásila by se 
mimořádná sbírka na doplacení elektriky. Tuto možnost ještě zvážíme, protože v tuto chvíli 
po sečtení všech sbírek za rok 2013 na spotřebu elektrické energie vybráno máme, stejně 
tak na povinné sbírky na Biskupství a drobné výdaje. 

Zde je nutné ještě podotknout, že asi před dvěma lety se na jednání farní rady 
usneslo, že se nebudou rozdělávat akce velkého typu, na které nebudeme mít finance, 
pokud nebudou nezbytně nutné, měla by se k nim vyjádřit farní rada a to proto, aby se 
farnost nedostala do dluhů, které by neměla čím splácet, což by mohlo ve svém konečném 
důsledku vést také k jejímu zániku a konci. Je nutné tyto záležitosti stále střežit, pokud zde 
chceme mít své kostely a vše, co je s tím spojeno, je za to zodpovědný nejen duchovní, ale i 
členové farní rady a také věřící, kteří přispívají a chodí do svých kostelů, které jsou jejich. 

 Farní rada a věřící by se rovněž měli zamyslet nad tím, kde a jak získat finance mimo 
farní sbírky, které nám dlouhodobě v budoucnu nebudou postačovat (o navrácení majetku 
bylo již zažádáno hromadně a je třeba to sledovat, dále podnikání tzn. nájmy, případně 
aktivity, které bychom, jako farnost mohli poskytovat atd).  

Nejsme velkou farností, jako například Kutná Hora Sedlec, kam se doslova sypou 
finance z turismu, ikdyž jsme menší farností, domnívám se, že můžeme udržet a to nejen 
duchovně, počtem farníků, ale také finančně. Každý nápad a záměr co a jak dále zde 
podniknout, bude vítán, jsme za svoji farnost odpovědni nejen před současnou generací, ale 
i před tou další, která přijde po nás a které bychom toto všechno, včetně víry, měli předat, 
alespoň v takovém stavu, v jakém to vše teď užíváme my sami.  A.H. 
 



 17. 
Přinášíme pro informaci několik bodů z poslední farní rady, která se konala v říjnu, do konce 

roku mělo být ještě jedno sezení, které se ale již neuskutečnilo. 
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANEČ DNE 30. 10. 2013 

Přítomni:   Mgr. Stanislav Tomšíček, farář, pan Josef Holub, pan Miroslav Petrus, pan Josef 

Laudát, pan Josef Slavík, paní Marta Stehlíková, Ing. Jan Veleta, paní Jana Laudátová, 

Bc. Anna Holubová, paní Dana Mlčochová, paní Martina Uttendorfská 

Na jednání se probíraly kromě jiného tyto body: 

 p. farář navrhl kolem svátku sv. Mikuláše dětskou mši v Bohdanči a koncem mše 

svaté by mohl přijít Mikuláš, který by dětem přinesl dárky, diskuze probíhala o 

tom, kdy návštěvu Mikuláše načasovat, zda na prostřed, nebo na konec mše – ideální 

asi na konec, podrobnosti a detaily (kdo bude Mikulášem atd) se dohodnou později, 

akce bude pro děti z kostela – které chodí do kostela, ke konci mše svaté přijde 

Mikuláš, program na konci bude pokračovat ve farní místnosti na faře 
 

 dětské mše ok, ale např. písně by měly být vybrány střídavě i pro dospělé, kteří 

jsou v kostele, aby si mohli zazpívat a účastnili se, pokud se zpívá ze zpěvníku např. 

Hosana atd. – ostatní nemají kopie písní, nemohou se přidat, neznají je a zpívají jen 

první dvě lavice rodičů a dětí; na prvním setkání farní rady se mluvilo o tom, že 

vzhledem k jedné mši svaté v Bohdanči – by měla být dětská mše svatá vyvážená i pro 

dospělé (pokud by ten den byly např. dvě mše svaté – bylo by možné jednu sloužit 

jako dětskou a druhou jako běžnou, jako je to v jiných místech, zejména městech, aby 

se lidé mohli rozhodnout, na jakou mši chtějí jít, v Bohdanči máme pouze jednu mši) 
 

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

v Bohdanči, který užívá rodina Uttendorfských a to z 1000 kč za rok na 500 kč za 

měsíc od 1.1.2014 s tím, že chtěl znát názor všech přítomných členů farní rady, k tomu 

se zvedla diskuze: že v dnešní době je 500 kč za měsíc málo, každý z nás musí platit 

složenky, které se navyšují a navyšovat budou, tento nízký nájem je výsměch a také 

problém, při získání financí např. z Obecního úřadu, kde zaznívají námitky, že 

nemáme vypořádané své věci, finance nám utíkají; průměrný nájem v obci je 

v současné době asi 3000 kč, takže částka 1000 kč je adekvátní; pokud by se rodině 

zdála vysoká, měli by si zažádat na sociálce o příspěvky na bydlení (pokud tak už 

nečiní); v současné době se ze sbírek v kostele přispívá na poplatky za budovu fary; 

rodina také využívá zdarma internetovou linku z farnosti; zaznělo také, že se 

nevylučuje, že i v bytech, které nájemníci pouze užívají a nejsou jejich vlastníky, si 

nájemníci zařizují drobné opravy na své náklady a zároveň platí nájem; fara patří 

farnosti, která by se o ni měla starat a zařizovat opravy většího rázu; více jak 20 let 

platila rodina nájemné 250 kč za rok a užívala všechny prostory – místnosti, také dvůr 

a zahradu, farní internet; dva roky nazpět se podařilo dohodnout nájemné na 1000 kč 

za rok, protože se navýšily poplatky za budovu jako takovou, což ale začíná být 

nedostačující, protože ceny se budou nadále zvedat; paní Uttendorfská namítla, že 

nebude moci platit 1000 kč nájem za měsíc, protože by nemohla zaplatit elektřinu, 

kterou vytápí bydlení – k tomu se zvedla diskuze, že vytápění elektřinou je v dnešní 

době nejdražší a zazněly názory a doporučení, aby rodina vyměnila elektriku za tuhá 

paliva - dřevo, uhlí atd, což je ekonomičtější; zazněla rovněž námitka, že bydlení 

neodpovídá vyšší kategorii; další námitka byla, že by bylo třeba budovu fary celkově 

opravit, dokud jsou možnosti sehnat finance; nakonec se o výši nájmu hlasovalo  - kdo 



 18. 
souhlasí s navrženým nájmem 500 kč za měsíc – Pro: paní Uttendorfská a paní 

Mlčochová,  

Proti: Ing. Veleta, pan Holub, pan Laudát, pan Slavík, paní Stehlíková, paní 

Laudátová, Bc. Holubová, Hlasování se zdržel pan Petrus; další hlasováno bylo o 

výši nájemného navrženého na tomto jednání farní rady a to 1000 kč za měsíc – Pro: 

Ing. Veleta, pan Holub, pan Slavík, pan Laudát, pan Petrus, paní Stehlíková, 

paní Laudátová, Bc. Holubová, Proti: paní Uttendorfská, hlasování se zdržela 

paní Mlčochová. 

Farní rada většinou svých hlasů rozhodla a usnesla se pro navýšení nájemného za 

byt na faře pro rodinu Uttendorfských na 1000 kč za měsíc s platností od 1.1.2014 

také v sousední farnosti Č. Janovice platí nájemné na faře již několik let 1000 kč; 

  

 dále byl návrh opravit budovu fary v Bohdanči, pokusit se získat dotace  

a příspěvky; farní místnost i přízemí bohdanečské fary postrádá lepší a levnější 

vytápění, wc a budova by celkově mohla projít rekonstrukcí a farnost by měla požádat 

o dotace, či příspěvky, pokud se ještě sehnat dají (P. Veleta shání dotace a zkusí něco 

najít), pokud se tam mají např. scházet děti, nebo dospělí, je problém zejména wc (po 

hodině téměř každý hledá wc, zejména děti) a zlepšit vytápění v zimě; opět byl 

vznesen dotaz a návrh z posledních farních rad na navrhovanou kapli na naší faře, 

která by se mohla v průběhu týdne používat, nebo také v zimě by se zde mohly 

odbývat večerní bohoslužby – nedořešeno - finance; v protější místnosti máme 

inventář, další místnosti a prostory v přízemí využívá rodina; v jiných místech jsou 

fary využity, také aby vydělávaly pro farnost 
 

 na dotaz, zda se platí paní Uttendorfské za hraní na varhany (z peněz ze sbírek 

v Bohdanči) řekl pan farář, že ano a to i za její hraní v Třebětíně a Michalovicích, 

kolik a jestli je na to smlouva - nevíme; ostatní, kteří pravidelně pracují pro kostely, 

berou svoji činnost jako dar pro farnost a službu Bohu a nejsou od farnosti placeni 
 

 pan farář chce, aby s ním nebyly projednávány záležitosti přede mší a také po ní, 

řekl, že někdy jindy (kdy – neřekl, setkání farní rady atd. musí být tedy častější, je 

třeba záležitosti projednávat průběžně), nechce věci hrotit přede mší, nebo po ní, 

pokud lidé mají připomínky – měli by je vznést přímo na něj 
 

 farnosti v celé diecézi skončily s ČEZem – elektrika vyjde o 10 procent levněji 

 stav financí – p.farář sdělil, že máme málo financí jak na účtu, tak na pokladně 

(neviděli jsme vyúčtování, nebyla pozvaná účetní), spotřeba elektřiny činí podstatnou 

část - podle roku 2012 až 28.000 kč, jedna sbírka v měsíci se odesílá do HK, pak se 

posílá desátek na biskupství, dále jsou vyhlašované mimořádné sbírky, farnost má prý 

celkovou ztrátu 46.000 kč ? (neviděli jsme ale vyúčtování, nevíme za co je ztráta), 

letošní sbírky, dle zápisu do kalendáře v kostele činí k tomuto datu, (30.10.2013) 

32 974 kč (což by stačilo na pokrytí elektřiny za celý rok a i na sbírky do HK), nebylo 

zveřejněno hospodaření, připomínka – situaci by mohlo zlepšit navýšení nájmu na 

faře; déle návrh – ministranti s kasičkami by obcházeli věřící – byl opět zamítnut – 

obcházení by rušilo mši, bylo by nátlakové, vyhnalo by lidi z kostela, nepomohlo by 

výrazně; dále zazněl návrh – aby se každý člen farní rady zamyslel, jak a kde sehnat 

dlouhodobě finance do farnosti – něco jako podnikání atd., protože výdaje a nutné 

platby od státu se budou navyšovat a sbírky se nezvýší – je krize, nejvíce přispívají 

starší lidé, hospodaření bychom měli mít v pořádku, také do farností může přijít 



 19. 
kontrola z finančáku, v Bohdanči se vždy vybralo dost peněz (často nejvíce ze všech 

4. farností) na zaplacení elektřiny a lidé i rádi přispěli navíc, když věděli, kam finance 

ve farnosti půjdou (je krize a neprůhledné, zatěžující sbírky navíc jsou přežitek) 
 

 kvůli nedostatku financí na elektriku a zprůhlednění, byl vznesen návrh, se kterým 

většina členů farní rady souhlasila, pořídit pokladničku pouze na sbírku na 

elektriku – když by přišla faktura a suma v pokladničce by nedosahovala požadované 

částky – oslovili by se věřící, aby přispěli na tento účel, stejně tak nepravidelní věřící, 

či návštěvníci by pak přispívali přímo  
 

 ekonomická situace farnosti je teď, po roce prý špatná, byl vznesen dotaz, kdy se 

schází ekonomická rada, co projednává a kdo v ní je – pan farář řekl, že je tam 

za Bohdaneč paní Vajglová, což mnozí nevěděli, (paní Vajglová na toto jednání 

nepřišla), z toho se usoudilo, že je pouze jedna ekon. rada pro všechny 4 farnosti?, což 

bylo rovněž překvapením, ekonomické věci všech 4 farností se míchají dohromady, 

což není ideální; pan Laudát řekl, že podle stanov si může pastorační rada navrhnout 

do ekonom. rady svého člena, aby lépe spravovali ekonomiku a stav financí 
 

 když dárci dají finanční dar přímo účelově, například na elektřinu, nebo opravu 

do spořitelny – lze mu pak předložit vyúčtování na co, byla jeho částka použita 
 

 restituce – všechny žádosti byly hromadně? odborně vyplněné a podané na 

Biskupství, lesy bude spravovat s.r.o. z Biskupství (Biskupství má velký dluh, loni  dle 

info z ek. rady v HK asi 11. milionů), o restituce si musí všichni zažádat do konce 

roku 2013, byla vznesena připomínka, že farnosti by z restitucí mohly vyžít, jsme 

malá farnost a nám by restituce pomohly-nájemné atd. z nich, nejsme KH Sedlec a 

další velké farnosti, které mají velké příjmy z turismu, nebo podnikání – nedořešeno 
 

 intence – rozpisy mší – nebudou již jako v předešlých letech, kdy byl rozpis, který se 

přepisoval s drobnými úpravami podle žádosti věřících na další rok, pan farář chce 

jiný rozpis jen na půl roku, aby si za ním všichni zašli, kdy a kdo chtějí mít mši na půl 

roku a dále se bude nový rozpis dělat podle toho, kdy se budou sloužit například 

posvícení a poutě v Michalovicích a Třebětíně, aby se na ty neděle nenapsaly intence 

v Bohdanči; k tomu byl vznesen návrh, aby se v Třebětíně a Michalovicích prioritně 

dávaly intence za místní, nebo patřící do toho kostela a ne např. pro rodiny, které patří 

a chodí do Bohdanče, protože teď měli někteří připomínky, proč si bohdanečtí 

nechávají sloužit mše v Třebětíně a na třebětínské se pak nedostává a musí je mít v 

Bohdanči; dále byla poznámka k tomu, že kdysi se zapsaly intence na všechny neděle, 

přesto máme v Bohdanči asi 3 neděle volné, pro ty, kteří by náhodou chtěli mši, tento 

systém fungoval nepřetržitě a dobře několik let – byly pravidelně psány seznamy, 

které se vkládaly do Zpravodaje koncem roku pro info, stejný rozpis na čtvrt roku byl 

ve vitrínce venku na kostele pro info lidem v týdnu, kteří by měli zájem se přijít 

podívat ke kostelu, nebo kolemjedoucím, také na webových stránkách farnosti; pan 

farář řekl, že není nutné, aby vždy ta rodina, za kterou se slouží mše, byla přímo na 

mši, může být za ně sloužena a oni mohou být například v Praze; rozpis doposud 

připravovala A. Holubová, která tento typ seznamu již psát nebude; k tomu byla 

připomínka, že by bylo třeba, aby rozpis někdo psal; dále se hovořilo o tom, že během 

roku by měla mít každá rodina ideálně jednu mši, aby se dostalo i na ostatní 
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PODĚKOVÁNÍ za chod a údržbu kostelů 

„Mezi dvěma lidmi budiž pro dobrodiní tento zákon:  

„Jeden, aby zapomněl, co dal,  

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

Josefu Laudátovi 

 varhaníkům:  paní Martině Uttendorfské, Ing. Janu Veletovi, 

          Prof. Zdeňku Uhlířovi 

 ministrantům:  Tomášovi a Anežce Uttendorfským, Honzíkovi  

a Pepčovi Mudrochovým, Ester a Filipovi Mlčochovým, 

Alžbětce Hrabčákové 

 za čtení z Písma:  Janě Laudátové, paní Janě Mudrochové,  

Bohunce Laudátové, paní Žofii Tvrdíkové, Daně Mlčochové, 

Mrázkovým, Hrabčákovým, Anně Holubové 

 za květinové dary pro výzdobu:  paní Marii Bělohlávkové, paní 

Marii Batelkové, paní Miladě Kopecké, paní Martě Stehlíkové, 

paní Marii Čaloudové, paní Aničce Píchové, paní J. Píchové, 

Novákům, A. Holubové, paní J. Bartákové, paní Klečákové, 

paní Hurtové 

 za adventní věnec:  Martám – Stehlíkové a Holubové 

 za vánoční stromky a úklid celého kostela před Vánocemi: panu 

Josefu Holubovi 

 za instalování Betléma: ministrantům 

 za vánoční výzdobu kostela: Anně Holubové 

 za dřevěné formy na vánoční voskové zvonky:p.Tom. Kovaříkovi 

 za organizování rekonstrukcí a oprav:   Ing. Janu Veletovi 

 za celoroční přípravu farního Zpravodaje:  členům  redakce 

 za kopírování Zpravodajů:   Obecnímu úřadu v Bohdanči  

a nejmenovaným, Bohu známým dárcům 

 za správu webových stránek farnosti:   Janě Laudátové 

 členům farní rady:   za jejich činnost a práci pro farnost 

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

prof. a P. PhDr. ThLic. Jáchymu J. Šimkovi, P. M. Romportlovi 

 všem našim sponzorům, dárcům, přispěvatelům, příznivcům  

a spolupracovníkům 

 nám všem za účast na slavení bohoslužeb během roku, pomoc, 

příspěvky, na chod a opravu kostelů, za modlitby. 
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Vzhůru ke hvězdám - představení nové knihy 

o Vysočině a také našem kraji 
 
 

V neděli, 10. listopadu odpoledne se konalo 
v Bohdanči představení nové knihy Vzhůru ke hvězdám, 
světelské autorky a dcery spisovatele Františka Plevy, Evy 
Novákové – Plevové. Akce se konala v malém salonku 
hotelu Agnes v Bohdanči, který pro tuto akci laskavě 
poskytl prostory.  

V programu, který trval asi hodinku, si návštěvníci 
vyslechli úryvky z nové knihy, které přečetla slečna 
Michaela Zlatová, program hudebně podbarvili pan David 
Pleva na housle a pan Zdeněk Rorer na kytaru. Autorka 
seznámila přítomné s důvodem vzniku publikace o věžích a 

věžičkách Vysočiny a jejího okraje, kam spadá také náš kostel Zvěstování Páně 
v Bohdanči, tuto knihu věnovala památce svého tatínka Františka Plevy. Z okolních 
míst v knize můžeme nalézt také kostel svatého Jiří v Pertolticích, nebo kostel 
svatého Václava v Chřenovicích, který patří mezi nejstarší kostely v našem okolí a na 
Vysočině, dále tam můžeme nalézt děkanský chrám svatých Petra a Pavla v Ledči 
nad Sázavou, kostel Proměnění Páně v Kožlí, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Číhošti, kostel svatého Jana Křtitele v Sačanech, nebo kostel svatého Bartoloměje 
v Hněvkovicích a další kostely a kostelíky Vysočiny.  

Každému, kdo si knížku na místě zakoupil, ji paní Nováková podepsala  
a přidala malý předvánoční dárek, zvoneček, nebo anděla upletené z pedigu, které 
pro tuto akci vyrobila paní Lenka Beránková. Všichni, kteří se přijeli na prezentaci 
nové knihy podívat, strávili v hotelu Agnes příjemné nedělní odpoledne.  
Ti, kteří nemohli přijít na tuto akci a o knihu by měli zájem, si ji mohou zakoupit 
buď v obchodě u pana Velety v Bohdanči, nebo poslední 3 kusy má také knihovnice 
v  Obecní knihovně v Bohdanči.  
Knížky k zapůjčení jsou rovněž k dispozici v Obecních knihovnách v Bohdanči  
a v Bělé. Je dobře, že se náš kraj opět zviditelnil takovouto knihou. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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. Stanislav Tomšíček vám na požádání vystaví potvrzení o 

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

 



22. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krátce…. 
 další číslo našeho Zpravodaje vyjde na jaře, časopis vychází 4x do roka, 

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

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

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

rovněž k nahlédnutí na našich webových stránkách 

 budeme vděčni všem, kdo doručí výtisky nemohoucím bratrům a sestrám  

z Farnosti, ve svém okolí 

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

 všechna čísla doposud vydaných Zpravodajů, vytištěná barevně, 

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

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

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

dotištěna 

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

se podíleli na přípravě výstavky z plodin a kteří plodiny darovali 

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

 o první neděli adventní – návštěva Mikuláše během mše 

Plánované akce: 
 vzdělávací setkání – pozvání zajímavých hostů 

 setkání farníků při různých příležitostech během roku 

 výlety na poutní a zajímavá místa 

 další akce, které se budou postupně vyhlašovat. 
 

 

Akce z okolí: 4.1. ve 14.30, na Husově náměstí v Ledči n/S.- Živý Betlém. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 INFORMACE - ROZPISY BOHOSLUŽEB NA PŘÍŠTÍ ROK 
 

Rozpis vašich mší-intencí, který jste nacházeli každoročně vložený 

v posledním čísle Zpravodaje, letos nebude, protože pan farář si přeje, 

aby se rozpis připravoval jen na půl roku dopředu, tzn. teď do konce 

června 2014. Někteří z vás si již přišli své mše-intence nechat zapsat.  

Ti, kteří byli zvyklí mít tento půl rok mši a nadále ji chtějí mít a ještě 

se nestavili pro zápis do nového kalendáře, by tak měli co nejdříve 

učinit.  V sakristii je nový kalendář, kam vám pan farář, nebo pan 

kostelník mši na příslušnou neděli zapíší. Jednotlivé mše se potom 

budou hlásit každou neděli v kostele v ohláškách a budou zveřejněny 

také ve vývěsce venku na dveřích kostela. 
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Pane, nauč nás počítat naše dny, dny, v nichž přijímáme Tvé dobré 

dary, v nichž slyšíme Tvé Slovo, v nichž prožíváme Tvou blízkost, 

v nichž žijeme z Tvého odpuštění.  

Nauč nás počítat naše dny, dny, které zůstaly nenaplněny, když jsme 

šli nevšímavě kolem lidské nouze, kdy jsme nebyli dobrým 

příkladem, kdy jsme zarmoutili bližní i Tebe.  

Nauč nás draze si vážit krátké lhůty života, každou příležitost 

k pomoci chápat jako snad tu poslední, každé slovo vážit jako snad 

to poslední, každý dopis psát jako snad ten poslední.  

Budeme-li, Pane, vážit sami, nebudeš nás muset jednou vážit Ty  

a shledat lehkými.    

 

 

 (Na každý den 1978, Kalich, 1977) 

 
 

 
 

 

Našim čtenářům přejeme radostné 

svátky narození Ježíše Krista 

a požehnaný Nový rok. 
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Římskokatolická farnost Bohdaneč 
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání 

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

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

www.    farnostbohdanec.estranky.cz 
 

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

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 

24.12. Štědrý den 17.00 Mše svatá   P.Tomšíček BOHDANEČ 

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

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

29.12. neděle 9.45 Bohoslužba slova – pan J. Poživil BOHDANEČ 

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

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

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

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 

Neděle 9.45 Mše svatá Bohdaneč 

Úterý 18.00 duchovní setkávání pro děti na faře Bohdaneč 

Středa 18.00 Mše svatá Bohdaneč 

Podle ohlášek v kostele v Bohdanči a na vývěskách - Třebětín 

Podle ohlášek v kostele v Bohdanči a na vývěskách - Michalovice 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informační letáček ŘK farnosti Bohdaneč                 články a příspěvky vítány  

Redakční rada: P. Mgr. Stanislav Tomšíček                 

                                 Bc. Anna Holubová, 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. 
 


