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Zpěvy u jesličekZpěvy u jesličekZpěvy u jesličekZpěvy u jesliček    
Vstávají ze sna pastýři 
a diví se a žasnou. 
A bez váhání zamíří, 
kde vidí hvězdu jasnou. 
 

Nad holým chlévem z kamení, 
co hledí dolů k městu, 
hoří to Boží znamení 
a osvětluje cestu. 
 

Svolává k chlévu ze všech stran 
i anděle i lidi. 
A kdo má srdce dokořán, 
každý to světlo vidí. 
 

A kdo má srdce dokořán, 
ten slyší z nebe zvony. 
Sbíhá se, sbíhá ze všech stran 
těch srdcí miliony. 
 

A pokud časem bude čas 
a srdce otevřená, 
budou se sbíhat zas a zas 
a padat na kolena 
 

před Králem věků na jeslích 
a zpívat s celým světem: 
Buď sláva Bohu v nebesích 
a pokoj Božím dětem! 

Václav Ren č:, „Zp ěvy u jesli ček“ Trinitas 2000 
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Milí farníci 

Vánoce září mnoha barvami, melodiemi, zvuky, vůněmi a dary. 
Betlém se stájí a chlévem, kde se nabízí setkání s Ježíšem, s Boží láskou, která 

uzdravuje všechny bez rozdílu, je pro nás nadějí.  
Vánoce jsou setkání s darovaným Ježíšem. 

Emanuel - Bůh s námi, a dnes můžeme jásat - i mezi námi. Protože tam, kde se 
lidé schází a mají se rádi, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. 
A tak by to mělo být v každé rodině, mezi přáteli, ve společenství. 

Vše krásné a radostné, co prožíváme doma, u přátel, v kostele, by nás mělo 
vést k velké vděčnosti, že nám Bůh odhaluje svou tvář lásky a touží proměnit 

naše srdce, aby bylo vnímavé, jako srdce Boží. Pokud se nám to alespoň trochu 
podaří, můžeme s radostí zpívat s anděly „ Sláva na výsostech Bohu!“ 

 

Přeji vám všem, abyste zakusili blízkost Božího dítěte jako Panna Maria, svatý 
Josef, pastýři a mudrci, se stejnou vírou a pokorou se mu klaněli – vždyť je mezi 

námi v Eucharistii – Emanuel – a může žít i v nás. 
Požehnané svátky vánoční a nový rok s Bohem  

vyprošuje P. Antonín Pavlas 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Náš Zpravodaj…����    
Milí čtenáři, připravili jsme letos poslední číslo farního Zpravodaje, naleznete 
v něm kromě již stálých článků a rubrik také volně vložený Rozpis bohoslužeb na 
příští rok pro vaši informaci. Budeme se opět těšit na vaše typy, články  
a příspěvky, či informace, které vás zaujali a o které byste se chtěli podělit 
s ostatními.  Postupně je budeme zařazovat do dalších čísel. Uvítáme i vaše 
připomínky k článkům, nebo ke zlepšení časopisu. 
 

Zpravodaj bohdanečské Farnosti vychází zatím čtyřikrát do roka, tiskne se 150 
čísel od každého vydání. Tisk pro nás laskavě zajišťuje Obecní úřad v Bohdanči. 
Všechna doposud vydaná čísla je možno si také zapůjčit k nahlédnutí v obecních 
knihovnách v Bohdanči a v Bělé, kde jsou v barevném provedení. V případě, že 
někdo má zájem o chybějící čísla, která by chtěl mít doma, může se obrátit na 
některého člena redakční rady, či poslat email na redakci farního časopisu, který 
nalezne na poslední stránce pod čarou a chybějící čísla mu budou dotištěna. 
 

Věříme, že s pomocí Boží bude náš Zpravodaj vycházet pro nás všechny  
i v dalším roce, námětů, o kterých bychom chtěli psát je mnoho a pokud se 
k tomu přidají příspěvky od vás, čtenářů a informace z akcí, které zde a v našem 
okolí proběhnou, určitě se máme zase na co těšit ☺. 



 
MODLITBA Z

modlím se k tobě ze své kuchyně,
protože nemohu být světicí

v tichých zdech kláštera,
nebo uprostřed africké pouště
nebo v hlubokých meditacích

jako horlivá novicka.

Pomoz mi být svatá, když 

Potřebuji ruce Marty,
ale především srdce Marie,

když čistím zablácené boty, vidím tvé sandály.
Vidím tě vcházet do Martina domu,

když drhnu podlahu.

Pane, přijmi tuto mou meditaci
protože nic lepšího nedokážu.

Prohřej mou k
a prosvětli ji svým pokojem,
který mi přináší vnitřní klid

a dává mi pocit štěstí a spokojenosti

Modlitba hospodyňky objevená na zadní straně modlitebního letáku
v jednom nizozemském kostele ve Svatém roce 1983
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MODLITBA Z KUCHYNĚ 
 

Pane 
modlím se k tobě ze své kuchyně,

protože nemohu být světicí 
v tichých zdech kláštera, 

nebo uprostřed africké pouště
nebo v hlubokých meditacích

jako horlivá novicka. 
 
 
 
 

Pomoz mi být svatá, když vařím jídlo
a myju nádobí. 

Potřebuji ruce Marty, 
ale především srdce Marie, 

když čistím zablácené boty, vidím tvé sandály.
Vidím tě vcházet do Martina domu,

když drhnu podlahu. 
 
 
 
 

Pane, přijmi tuto mou meditaci
protože nic lepšího nedokážu.

Prohřej mou kuchyň svou láskou
a prosvětli ji svým pokojem, 
který mi přináší vnitřní klid 

a dává mi pocit štěstí a spokojenosti
 

Modlitba hospodyňky objevená na zadní straně modlitebního letáku
v jednom nizozemském kostele ve Svatém roce 1983

    

KUCHYNĚ 

modlím se k tobě ze své kuchyně, 
 

nebo uprostřed africké pouště 
nebo v hlubokých meditacích 

vařím jídlo 

 
když čistím zablácené boty, vidím tvé sandály. 

Vidím tě vcházet do Martina domu, 

Pane, přijmi tuto mou meditaci, 
protože nic lepšího nedokážu. 

uchyň svou láskou 
 
 

a dává mi pocit štěstí a spokojenosti. 

Modlitba hospodyňky objevená na zadní straně modlitebního letáku 
v jednom nizozemském kostele ve Svatém roce 1983 



Narození v
Předpov

Josef byl spravedlivý a zbožný muž. 
Viděl, že jeho zasnoubená Maria 
očekává dítě. Protože ji měl rád a 
nechtěl jí ukřivdit, uvažoval, jak by 
se od ní oddělil bez rozruchu. 
Avšak v noci spatřil Božího posla, 
anděla. Ten mu řekl: Josefe, synu 
Davidův, neboj se. Vezmi Marii k 
sobě. Dítě, které očekává, je z 
Božího ducha. Bude mít syna a dáš 
mu jméno Ježíš. On smíří národ s 
Bohem. Tak se naplnilo, co řekl 
prorok Izajáš: Hle, panna počne a 
porodí syna; bude se jmenovat 
Immanuel. To znamená Bůh je s 
námi. (Mt 1) 
Narození v Betlém ě 
V tom čase vládl v Římě císař Augustus. Ten poručil: Všichni lidé, kteří žijí v 
mé říši, budou sepsáni. Každý v tom místě, odkud jeho rodina pochází. Proto 
šel Josef s Marií z Nazareta do Betléma, domovského m
Tam Maria porodila svého syna, prvorozeného. Zavinula ho do plenek a 
položila do jeslí. V hospodě totiž nebylo místo.
 
Blízko Betléma byli pastýři u svých stád. K nim přišel Boží posel. Jeho světlo 
je ozářilo. Pastýři se velmi báli. A
celému národu velkou radost. Dnes se v Davidově městě narodil Spasitel, 
Pán. Poznáte ho: Dítě, ovinuté plenkami, leží v jeslích.
 
Náhle bylo na poli množství andělů. Chválili Boha a volali: V nebi se Bohu 
zpívají chvalozpěvy a na zemi mají lidé pokoj, protože je Bůh miluje. Pak byli 
pastýři zase sami. Řekli si: Pojďte, půjdeme do Betléma a uvidíme, co se tam 
stalo. Spěchali a našli Marii, Josefa a dítě, které leželo v jeslích. Viděli a 
vyprávěli, co jim Bůh řekl o t
Všichni, kdo to slyšeli, žasli. Maria však uchovávala všechno, co se událo, ve 
svém srdci a přemýšlela o tom.
Pastýři se vrátili zpět ke svým stádům. Zpívali chvalozpěvy a děkovali Bohu 
za všechno, co slyšeli a viděli. Když bylo dítěti osm dní, 
určil anděl: Ježíš - tzn. Bůh zachra
(Eleonore Beck z knihy: Bůh je náš Otec
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Narození v Betlémě 
Předpov ěď proroka Izajáše  

 

Josef byl spravedlivý a zbožný muž. 
Viděl, že jeho zasnoubená Maria 
očekává dítě. Protože ji měl rád a 
nechtěl jí ukřivdit, uvažoval, jak by 
se od ní oddělil bez rozruchu. 
Avšak v noci spatřil Božího posla, 

Josefe, synu 
Davidův, neboj se. Vezmi Marii k 
sobě. Dítě, které očekává, je z 
Božího ducha. Bude mít syna a dáš 
mu jméno Ježíš. On smíří národ s 
Bohem. Tak se naplnilo, co řekl 
prorok Izajáš: Hle, panna počne a 
porodí syna; bude se jmenovat 

amená Bůh je s 

V tom čase vládl v Římě císař Augustus. Ten poručil: Všichni lidé, kteří žijí v 
mé říši, budou sepsáni. Každý v tom místě, odkud jeho rodina pochází. Proto 
šel Josef s Marií z Nazareta do Betléma, domovského města Davidovy rodiny. 
Tam Maria porodila svého syna, prvorozeného. Zavinula ho do plenek a 
položila do jeslí. V hospodě totiž nebylo místo. 

Blízko Betléma byli pastýři u svých stád. K nim přišel Boží posel. Jeho světlo 
je ozářilo. Pastýři se velmi báli. Ale anděl řekl: Nebojte se. Zvěstuji vám a 
celému národu velkou radost. Dnes se v Davidově městě narodil Spasitel, 
Pán. Poznáte ho: Dítě, ovinuté plenkami, leží v jeslích. 

Náhle bylo na poli množství andělů. Chválili Boha a volali: V nebi se Bohu 
hvalozpěvy a na zemi mají lidé pokoj, protože je Bůh miluje. Pak byli 

pastýři zase sami. Řekli si: Pojďte, půjdeme do Betléma a uvidíme, co se tam 
stalo. Spěchali a našli Marii, Josefa a dítě, které leželo v jeslích. Viděli a 
vyprávěli, co jim Bůh řekl o tom dítěti. 
Všichni, kdo to slyšeli, žasli. Maria však uchovávala všechno, co se událo, ve 
svém srdci a přemýšlela o tom. 
Pastýři se vrátili zpět ke svým stádům. Zpívali chvalozpěvy a děkovali Bohu 
za všechno, co slyšeli a viděli. Když bylo dítěti osm dní, dostalo jméno, které 

h zachraňuje. (Lk 2,1-21) 
ůh je náš Otec  , vydal(o): Kirche in Not

V tom čase vládl v Římě císař Augustus. Ten poručil: Všichni lidé, kteří žijí v 
mé říši, budou sepsáni. Každý v tom místě, odkud jeho rodina pochází. Proto 

ěsta Davidovy rodiny. 
Tam Maria porodila svého syna, prvorozeného. Zavinula ho do plenek a 

Blízko Betléma byli pastýři u svých stád. K nim přišel Boží posel. Jeho světlo 
le anděl řekl: Nebojte se. Zvěstuji vám a 

celému národu velkou radost. Dnes se v Davidově městě narodil Spasitel, 

Náhle bylo na poli množství andělů. Chválili Boha a volali: V nebi se Bohu 
hvalozpěvy a na zemi mají lidé pokoj, protože je Bůh miluje. Pak byli 

pastýři zase sami. Řekli si: Pojďte, půjdeme do Betléma a uvidíme, co se tam 
stalo. Spěchali a našli Marii, Josefa a dítě, které leželo v jeslích. Viděli a 

Všichni, kdo to slyšeli, žasli. Maria však uchovávala všechno, co se událo, ve 

Pastýři se vrátili zpět ke svým stádům. Zpívali chvalozpěvy a děkovali Bohu 
dostalo jméno, které 

Kirche in Not  



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

Oltář kaple sv. Petra a Pavla v Dědicích

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším místem v naší Farnosti je 
obec Dobrovítov, kdy k němu byla připojena. Také
spojená s touto obcí. Historický lexikon obcí 2005 říká:
osada obce Hostkovice v okr. Čáslav, v r. 1950 osada obce Hostkovice v okr. 
Ledeč nad Sázavou, v r. 1961
1.1.1993 část obce Dobrovítov v okr. Kutná Hora.
V dobrozdání c.k. konzervátora dr. Karla Chytila o filiálním kostele sv. Václava 
v Dobrovítově (od pana Matějíčka) je napsáno, že 
Dědicích, odkud je nazýván z
dosazení plebána Mikuláše Dobrovít z
Soběhrd, který byl nepochybně později držitelem tvrze, učinil r. 1398 nadání 
zdejšímu kostelu. Roku 1404 uvádějí se sirotkové Soběhrda, když plebán 
v Oskobchách a brzy na to týž Marek vyměnil místo s
v Liticích. Po celé 15. století uvádějí se vladykové z
téhož století Dobrovítoští z Újezda.

6666.... 

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

DDDD    Ě D I C EĚ D I C EĚ D I C EĚ D I C E    
 

Oltář kaple sv. Petra a Pavla v Dědicích

 

naší Farnosti je ves Dědice, která v od 1. 7. 1960
němu byla připojena. Také historie

Historický lexikon obcí 2005 říká:„  DĚDICE v r. 1869
osada obce Hostkovice v okr. Čáslav, v r. 1950 osada obce Hostkovice v okr. 

Sázavou, v r. 1961-1992 část obce Zbýšov v okr. Kutná Hora, od 
1.1.1993 část obce Dobrovítov v okr. Kutná Hora. “  

dobrozdání c.k. konzervátora dr. Karla Chytila o filiálním kostele sv. Václava 
Dobrovítově (od pana Matějíčka) je napsáno, že „Dobrovít s

Dědicích, odkud je nazýván z Dědic. Roku 1358 vykonávají podací právo při 
dosazení plebána Mikuláše Dobrovít z Dědic, Soběhrd a Soběslav z
Soběhrd, který byl nepochybně později držitelem tvrze, učinil r. 1398 nadání 

u kostelu. Roku 1404 uvádějí se sirotkové Soběhrda, když plebán 
Oskobchách a brzy na to týž Marek vyměnil místo s 
Liticích. Po celé 15. století uvádějí se vladykové z Dobrovítova pak koncem 

Újezda. 

MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách  

Oltář kaple sv. Petra a Pavla v Dědicích 

od 1. 7. 1960 spadá pod 
historie Dědic je též úzce 

DĚDICE v r. 1869 -1930 
osada obce Hostkovice v okr. Čáslav, v r. 1950 osada obce Hostkovice v okr. 

1992 část obce Zbýšov v okr. Kutná Hora, od 

dobrozdání c.k. konzervátora dr. Karla Chytila o filiálním kostele sv. Václava 
Dobrovít seděl na sousedních 

Dědic. Roku 1358 vykonávají podací právo při 
Dědic, Soběhrd a Soběslav z Dobrovítova.  

Soběhrd, který byl nepochybně později držitelem tvrze, učinil r. 1398 nadání 
u kostelu. Roku 1404 uvádějí se sirotkové Soběhrda, když plebán 

 Janem Oltářníkem 
Dobrovítova pak koncem 



 Dále nalezneme v urbáři panství Ledečského z
zmínku : „k panství Dobrovítskému náleželo 9 vesnic: Dobrovítov, Svárov, 
Damírov, Dědice, Hlohov, Hostkovice, Zdeslavice, Leštinka a Vrbka.Osedlí 
poddaní odváděli o sv. Jiří a o sv. Havlu 
chodili na rybolov a hony“ 
 
Náves v Dědicích zdobí kaple zasvěcená svatým Petru a Pavlovi, kterou si místní 
občané postavili sami roku 1870, kaple je v
s pomocí Obecního úřadu v Dobrovítově.
 

Děkujeme paní Merenusové, z
laskavě poskytla dostupné materiály o Dědicích a díky tomu jsme vám mohli 
předat informace o dalším zajímavém místě naší Farnosti.
 
 

Zde je informace ze starých spisů o Dv

7777.... 
urbáři panství Ledečského z roku 1587 na straně 309 

panství Dobrovítskému náleželo 9 vesnic: Dobrovítov, Svárov, 
Damírov, Dědice, Hlohov, Hostkovice, Zdeslavice, Leštinka a Vrbka.Osedlí 
poddaní odváděli o sv. Jiří a o sv. Havlu tzv. úrok v groších a slepice. Robotovati 

Dědicích zdobí kaple zasvěcená svatým Petru a Pavlovi, kterou si místní 
občané postavili sami roku 1870, kaple je v současné době krásně opravená 

Dobrovítově.  

ní Merenusové, z Obecního úřadu v Dobrovítově, která nám 
laskavě poskytla dostupné materiály o Dědicích a díky tomu jsme vám mohli 
předat informace o dalším zajímavém místě naší Farnosti. 

Zde je informace ze starých spisů o Dvoře Dědickém: 

roku 1587 na straně 309 – 329 
panství Dobrovítskému náleželo 9 vesnic: Dobrovítov, Svárov, 

Damírov, Dědice, Hlohov, Hostkovice, Zdeslavice, Leštinka a Vrbka.Osedlí 
groších a slepice. Robotovati 

Dědicích zdobí kaple zasvěcená svatým Petru a Pavlovi, kterou si místní 
současné době krásně opravená 

Dobrovítově, která nám 
laskavě poskytla dostupné materiály o Dědicích a díky tomu jsme vám mohli 
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MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 

Již nějaký čas probíhají ministrantské schůzky 
vedené panem Šindelářem každou neděli 
odpoledne se současnými i budoucími 
ministranty,  proto jsme mu položili několik 
všetečných otázek a doufáme, že nám odpoví 
stejně všetečně a uvolněně, jako právě 
probíhající ministrantské schůzky. 

Jak hodnotíte schůzky vy, jejich vedoucí? 

Já je hodnotím velice pozitivně. Stávající i budoucí ministranti jsou skvělí, skvělý je i 
jejich rodičovský doprovod, který mnohdy nedokáže zakrýt své překvapení a možná 
i zděšení. Pro neznalého to na schůzkách vypadá tak, že děti zlobí a nechovají se tak 
jak by měli. Já jsem, ale názoru, že tomu tak není. Abych je poznal a věděl jak ke 
komu přistupovat tak je chci poznat v jejich přirozenosti, chci aby se nebály a už 
vůbec nechci, aby vše co dělají, dělali, že musí. Myslím, že profesorského přístupu 
mají za celý týden dost ve škole, kroužcích, možná i doma, kde, aby se rodiče 
nezbláznili musejí poslouchat. Chci, aby se na schůzky těšili. 

To jste odpověděl i na druhou otázku, proč tak uvolněný přístup. 
Já bych to ještě doplnil. V minulosti tomu bylo jinak. Vyžadovala se mnohdy až 
přehnaná přísnost a dnešní generace tatínků na ni vzpomíná jako na dobu, která je 
od Boha odvedla, než by přiváděla. Vzpomínají na pohlavky, nadávky, tresty atd. 
Naštěstí je to minulost a není to jen můj názor, ale učili nás tomu ve škole, kde víc 
než poučky a příklady vyučování mi daly právě konkrétní situace a příhody, 
popisované profesorem při vyučování. No a já už mám taky nějaké vlastní zážitky a 
těším se stále na další, když mohou být doprovázeny těžkým šokem. 

Máte nějaké konkrétní z našich schůzek? 
Ze schůzek ještě moc ne, zatím šokuji jen já ministranty a hlavně rodiče. Jako když 
jsem přišel na schůzku později a jemně jsem huboval, že je ticho jako v kostele. 
Žádné zvonění, cinkání, volání z kazatelny, zpěv a jiné projevy radosti. 

Myslíte, že z tak uvolněných schůzek budou ministranti schopni plnit tak 
důstojnou službu?  
 Já jsem o tom přesvědčen. Zažil jsem schůzky v Kutné Hoře a naši ministranti jsou 
hodnější. A v Kutné Hoře se ministrovalo vždy ukázněně a důstojně. Mohou to 
potvrdit kněží i biskupové. Vždy se nakonec podařilo vše nacvičit tak, aby byl 
průběh hladký. Starší ministranti pomáhali mladším a ti mladší byli tak vážní, až 
jsem je musel rozptylovat, aby z nich čišela radost.  



9999.... 
Co všechno budou ministranti muset zvládnout, aby mohli ministrovat při 
mši? 
Především je to chuť se učit, vědět proč dělám to co dělám, umět se pohybovat 
v presbytáři, umět pomoci knězi, aniž by to žádal, vědět co bude následovat a hlavně 
ctít jeden druhého, dávat si přednost, nehádat se, že chci dělat všechno a ostatní ať 
se dívají. Umět pomoci jeden druhému. Chtěl bych je naučit ještě jedné věci a to té, 
že budou schopni si do přímluv dát svůj úmysl přímluvy. 

To budou vymýšlet přímluvy ministranti? 
Proč ne. Pro začátek bude stačit, že dokážou poděkovat Bohu za rodiče, prarodiče, 
svěřit se se starostmi o známky, poprosit o podporu před písemkou, zkoušením. 
Vždyť tyto starosti nejsou starostmi jejich, ale nás všech. Je psáno trpí-li jeden úd, 
trpí celé tělo. Tím, že to dokážou, třeba zbaví ostychu i starší generaci, která se 
přestane ostýchat a zapojí se do přímluv taky. Třeba tím, že poděkují Bohu za své 
tak zlobivé, ale milované děti. 

No to by bylo zajímavé. 
Nejenom nádhera, ale přiblížili bychom se nebeskému království a o to taky jde vždy 
v první řadě. 

Kdy tedy budou připraveni k opravdové službě? 
No jak kdo. Hlavně se na to musí cítit oni sami. Pak bych chtěl, aby prvnímu 
ministrování předcházelo slavnostní přijetí a slib s předáním ministrantského 
roucha. 

To možná bude kámen úrazu. 
Já bych to neviděl tak zle. Chtěl bych tímto poprosit farníky o nějaký příspěvek na 
látku, ze které by se oděv ušil. Nový stojí kolem 3000 kč. Ušetříme tím, že koupíme 
látku, a snad se najde někdo, kdo by oděv dokázal ušít. 

Co když se nenajde? 
Jsem připraven. Když se nenajde tak poprosím Ducha svatého a on nás v nesnázích 
nenechá. Ušiji ho sám. 

Umíte šít? 
Neumím, ale to přece není problém. Neuměl jsem zedničinu, instalatéřinu a dnes se 
tím živím. 
Bůh mi dal vše, co k životu potřebuji, proč by nedal, když jde o liturgii, Jeho oslavě. 
Teď to zní jako v Mrazíkovi. Když dal Nasti, dá nám taky. 

Tam to, ale dopadlo pro Marfušku špatně. 
My nejsme Marfuška, naší matkou není Macecha, ale jsme boží děti a matkou je 
Panna Maria a to je velký rozdíl nemyslíte? 

� 
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I DO CHLÉVA NAŠEHO SRDCE 
SE CHCE A MŮŽE NARODIT BŮH 

Pozvěme a uvítejme Ježíše  

do jeslí našeho srdce.  

Ať už je plné čehokoliv,  

on do něj může vnést  

lásku, čistotu a naději. 

 
Ježíš přichází do našich srdcí 

znovu a znovu… 

Ježíšův příchod na zem přinesl radost světu i mnohému lidskému srdci. Tentýž 

Ježíš přichází do našich srdcí znovu a znovu. Chce rozdávat mír a radost.  

Kéž jeho příchod o těchto Vánocích přinese každému z nás radost a mír. Prosme ho 

o radost a mír v našich srdcích! 

 
Jesličky bez pastýřů i králů 

by byly divné, pusté a neúplné… 

Betlémský chlév před Ježíšovým narozením je mnohdy výstižným obrazem našeho 

srdce. Chlad, tma a prázdnota. Chlév po narození je ale zase ukázkou, jak by mohlo 

naše srdce mohlo vypadat po Ježíšově příchodu.  

 

I uprostřed strastí může být plné radosti, jasu a lidí. A o toto poslední hlavně jde - o 

to, aby Ježíš nezůstával v mém srdci sám, aby za ním přišli lidé, aby dveře srdce 

mého betlémského chléva byly stále otevřeny pro každého, abych ze své lásky 

nevyjmul nikoho – ani chudé pastýře, ani vznešené a bohaté krále, abych miloval 

Co jsou vlastně Vánoce? 

25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se 
odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, 
která v té době čekala dítě. "Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla 
porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku 
nebylo pro ně místo..." (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a 
předpovídaný Boží syn, jehož jedním z jmen je "Emmanuel" = "Bůh s námi". 
Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi 
solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby každému z 
nás nabídl cestu k Bohu. 



Jaké by to bylo protiřečení přijmout a uvítat Ježíše, ale vzápětí uzamknout dveře 

před bratry a sestrami… Divné a pusté by byly jesličky bez pastýřů a neúplné bez 

králů. Jestliže by v našem srdci nebylo dost 

pro samotného Ježíše. Dlouho by tam nevydržel.
 

 
 
 
 
 
Kdyby se to stalo dnes….

dopadne díky Bohu dobře a narodí se zdravý chlapec. Protože pro něj nemají 
připravené žádné miminkovské oblečení, zabalí jej Maruška jen do svého šátku
a položí jej do starého koryta na krmení, které našli v jednom koutě kůlny.
 

Kdy se ti naposled stalo, že něco nevyšlo tak, jak sis přál(a) i když
ses za to dokonce modlil(a)?
Někdy Bůh dopustí i velké nepříjemnosti, ale nikdy nás při tom
neopustí. 

 

Sotva tam došli, naplnil se Mariin čas a porodila svého prvorozeného syna.
Zabalila ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci 
než ve chlévě už na ně nezbylo místo.

 

11111111.... 
bez rozdílu.  

Jaké by to bylo protiřečení přijmout a uvítat Ježíše, ale vzápětí uzamknout dveře 

před bratry a sestrami… Divné a pusté by byly jesličky bez pastýřů a neúplné bez 

ašem srdci nebylo dost místa pro všechny lidi, bylo by úzké i 

pro samotného Ježíše. Dlouho by tam nevydržel.

 
 

Kdyby se to stalo dnes…. 
 „To je děsné, jaký je tady všude nával“, vzdychne 
Maruška k Jožkovi a vyčerpaně si opře hlavu o 
jeho rameno. Už několik hodin chodí od 
dveřím a marně hledají místo k přenocování.
Celé to napětí a námaha nakonec způsobily, že 
dítě se začalo hlásit na svět poněkud předčasně. 
Jen tak tak se stihnou uchýlit do jedné staré kůlny, 
je tam špína a zima, žádná postel a žádné teplé 
jídlo. Jožka Marušce pomáhá, jak umí 
nikdy neasistoval u porodu. Ale všechno

dopadne díky Bohu dobře a narodí se zdravý chlapec. Protože pro něj nemají 
připravené žádné miminkovské oblečení, zabalí jej Maruška jen do svého šátku

ryta na krmení, které našli v jednom koutě kůlny.

Kdy se ti naposled stalo, že něco nevyšlo tak, jak sis přál(a) i když
ses za to dokonce modlil(a)? 
Někdy Bůh dopustí i velké nepříjemnosti, ale nikdy nás při tom

���� 

Sotva tam došli, naplnil se Mariin čas a porodila svého prvorozeného syna.
Zabalila ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci 
než ve chlévě už na ně nezbylo místo. 

                   

Jaké by to bylo protiřečení přijmout a uvítat Ježíše, ale vzápětí uzamknout dveře 

před bratry a sestrami… Divné a pusté by byly jesličky bez pastýřů a neúplné bez 

místa pro všechny lidi, bylo by úzké i 

pro samotného Ježíše. Dlouho by tam nevydržel. 

„To je děsné, jaký je tady všude nával“, vzdychne 
Maruška k Jožkovi a vyčerpaně si opře hlavu o 
jeho rameno. Už několik hodin chodí od dveří ke 
dveřím a marně hledají místo k přenocování. 
Celé to napětí a námaha nakonec způsobily, že 
dítě se začalo hlásit na svět poněkud předčasně. 
Jen tak tak se stihnou uchýlit do jedné staré kůlny, 
je tam špína a zima, žádná postel a žádné teplé 

Jožka Marušce pomáhá, jak umí – ještě 
nikdy neasistoval u porodu. Ale všechno 

dopadne díky Bohu dobře a narodí se zdravý chlapec. Protože pro něj nemají 
připravené žádné miminkovské oblečení, zabalí jej Maruška jen do svého šátku 

ryta na krmení, které našli v jednom koutě kůlny. 

Kdy se ti naposled stalo, že něco nevyšlo tak, jak sis přál(a) i když 

Někdy Bůh dopustí i velké nepříjemnosti, ale nikdy nás při tom 

Sotva tam došli, naplnil se Mariin čas a porodila svého prvorozeného syna. 
Zabalila ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci bylo plno a jinde 

                   Lukáš 2,6-7 



 
�   MINISERIÁL o význačných svatých: 
 

SVATÁ LUCIE

Říká se: „Sv. Lucie noci upije a dne nepřidá.“ 

V tomto díle se tedy budeme zabývat sv. Lucií 

tzv. „osvícenou“ Duchem Svatým. Jejím 

velkým vzorem byla sv. Agáta, která se 

přimluvila u Boha za uzdravení matky Lucie. 

Lucie po tomto zázraku zasvětila svůj život 

Bohu. To se nelíbilo jejímu pozemskému 

snoubenci. Udal ji jako neposlušnou 

křesťanku a konzul ji pohrozil nevěstincem. 

Odpověděla: „ Tělo se nemůže nakazit 

hříchem, pokud s ním duše nesouhlasí…“

Svatá Lucie byla mučena a zraněna na hrdle, 

proto jí věřící vzývají při nemocech krku 

a hrdla. Posléze byla připravena o oči, 

v důsledku čeho se k ní věřící obracejí o 

pomoc při očních chorobách a malíři ji znázorňují s

bulvami (jako je zde na obrázku). Ihned po jejím usmrcení ji křesťané ctili jako 

vzornou vyznavačku víry, jako symbol duchovní síly a mravní dokonalosti.
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SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

Vaše sponzorské dary, č
 na bankovní účet Farnosti Bohdane
do textového pole můžete n
například na provoz kostela, opravy atd. 
na druhý účet je nejvýhodn
P. Antonín Pavlas vám 
pro daňové účely.  Srdeč
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MINISERIÁL o význačných svatých:       Část sedmá

SVATÁ LUCIE (13. prosince) 

Říká se: „Sv. Lucie noci upije a dne nepřidá.“ 

tomto díle se tedy budeme zabývat sv. Lucií 

tzv. „osvícenou“ Duchem Svatým. Jejím 

velkým vzorem byla sv. Agáta, která se 

přimluvila u Boha za uzdravení matky Lucie. 

Lucie po tomto zázraku zasvětila svůj život 

Bohu. To se nelíbilo jejímu pozemskému 

snoubenci. Udal ji jako neposlušnou 

křesťanku a konzul ji pohrozil nevěstincem. 

Odpověděla: „ Tělo se nemůže nakazit 

ním duše nesouhlasí…“ 

Svatá Lucie byla mučena a zraněna na hrdle, 

proto jí věřící vzývají při nemocech krku  

a hrdla. Posléze byla připravena o oči, 

ní věřící obracejí o 

pomoc při očních chorobách a malíři ji znázorňují s miskou s

bulvami (jako je zde na obrázku). Ihned po jejím usmrcení ji křesťané ctili jako 

vzornou vyznavačku víry, jako symbol duchovní síly a mravní dokonalosti.

     Bohunka Laudátová
 

SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

Vaše sponzorské dary, či příspěvky lze také zasílat 
Farnosti Bohdaneč:  438716329/0800,
ůžete napsat své jméno, či jméno dárce a ú

íklad na provoz kostela, opravy atd. Převod peněz z 
et je nejvýhodnější, co se týče poplatků. 

las vám na požádání vystaví potvrzení o sponzorském daru 
Srdečné díky za vaši štědrost! 

ást sedmá 

miskou s vydloubnutými 

bulvami (jako je zde na obrázku). Ihned po jejím usmrcení ji křesťané ctili jako 

vzornou vyznavačku víry, jako symbol duchovní síly a mravní dokonalosti. 

Bohunka Laudátová 

SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY 

:  438716329/0800,  
i jméno dárce a účel platby, 

 bankovního účtu 

na požádání vystaví potvrzení o sponzorském daru 



 Informace z
 

V kronice naší Farnosti jsme nalezl
Kromě jiného také zprávu o zimě a sněhové nadílce v
prohlédnout fotky kolik sněhu bylo na silnici z
tehdy odklízel sníh – naši předkové jej odhrno
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Informace z kroniky Farnosti Bohdaneč

kronice naší Farnosti jsme nalezli spoustu zajímavých informací
zprávu o zimě a sněhové nadílce v roce 1940. Níže si můžete 

prohlédnout fotky kolik sněhu bylo na silnici z Bohdanče do Prostřední Vsi a jak se 
naši předkové jej odhrnovali ručně a s úsměvem

kroniky Farnosti Bohdaneč 

spoustu zajímavých informací, fotek a obrázků. 
roce 1940. Níže si můžete 

Bohdanče do Prostřední Vsi a jak se 
úsměvem. 
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Už aby bylo po Vánocích! 
aneb: Hory cukroví a metráky potravin nesta čí 

 
TO ZASE BUDE BLÁZINEC, UŽ ABY BYLO PO SVÁTCÍCH… 

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, 
kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: "Už 
aby bylo po svátcích - to zas bude blázinec." Jsou to hlavně ženy, kdo 

takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce spojená s přípravou 
svátků. 

 

SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT… 
Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali 

Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou 
vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není 

posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě 
našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů 

všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to 
den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší. 

UČIT SE BÝT SPOLU… 
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost 

času.  
To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to 

dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát 
si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví 

o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom 
nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu… 

 

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ… 
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale pouštějí s 

přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem…  
Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat. A 
nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot.  

 
NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT… 

Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček nastydne, 
Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce 

jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi.  
A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich 

radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí 
"na okraji". 
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ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID... 
Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a 

nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí 
a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu… 

 
VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE… 

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce.  
Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před 

svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození 
Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého 

Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo.  
Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat 
místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a 

pokoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce je advent. 

 
DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…  

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit.  
Právě proto radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí 
tempo našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před nimi 
brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří 

doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího, 
ano, rušivého.  

(Zpracováno podle P. Pi ťhy)   
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„Modlitby„Modlitby„Modlitby„Modlitby    nemění svět.nemění svět.nemění svět.nemění svět.        ModlitbyModlitbyModlitbyModlitby    však měnívšak měnívšak měnívšak mění    lidi a lidélidi a lidélidi a lidélidi a lidé    mění svěmění svěmění svěmění svět.t.t.t.““““    
Albert Schweitzer 
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PODĚKOVÁNÍ za chod a údržbu kostelů 
 

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

          Prof. Zdeňku Uhlířovi 
� ministrantům: Tomášovi Uttendorfskému, Bohunce Laudátové, Aničce  

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

Šindelářovi, Ing. Antonínu Papouškovi, Prof. Milanu Tvrdíkovi 
� za práci s ministranty současnými i budoucími panu Tomášovi Šindelářovi 
� za květinové dary pro výzdobu: paní Marii Bělohlávkové, paní Marii 

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

� za adventní věnec: paní Janě Mudrochové a Martě Holubové 
� za organizování rekonstrukcí a oprav Ing. Janu Veletovi 
� za vánoční stromky panu Josefu Hlavovi 
� za přípravu farního Zpravodaje členům  redakce 
� za kopírování  Zpravodaje Obecnímu úřadu v Bohdanči 
� členům farní rady za jejich činnost a práci 
� nám všem za účast na slavení bohoslužeb během roku, za příspěvky, na 

chod a opravu  kostelů, za modlitby 
  a velké díky patří našemu představenému, panu farářovi Antonínu Pavlasovi. 

 

♫                        POZVÁNKA  NA  VÁNOČNÍ  KONCERT        ♪    

V neděli 26. prosince, o svátku svatého Štěpána, proběhne v kostele 
Zvěstování Páně v Bohdanči již tradiční vánoční koncert – slavná 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. Sóla zazpívají: soprán Jana 
Nováková, alt Iveta Kačerová, tenor Michal Klamo a bas Petr Žák. 
Začátek koncertu je stanoven na 18.15  především z důvodu vytíženosti 
hudebníků a pěvců. Doporučené vstupné je 50 Kč.  
Koncert se koná za sponzorského přispění firmy Less a.s. 

Všichni hudbymilovní, kteří si nechtějí nechat ujít zážitek z živého koncertu 
 známé vánoční skladby, dotvářející atmosféru českých Vánoc, 

♪                       jste srdečně zváni!                               ♫ 



Farní a společenská Farní a společenská Farní a společenská Farní a společenská 

a nacvičují s panem Šindelářem vše co je třeba k
straně 6 a 7). S nimi přichází také jeji
v doprovodu rodičů a ti si zde povídají a debatují na různá témata. Místnost se tak 
stává tzv. společenskou farní místností pro naše farníky, ale nejen pro ně. 
Prostor se postupně oživil darovanými záclonami, závěsy
a ozdobami, novým ubrusem od paní Žofie Tvrdíkové.  Vytápíme  kamny značky Petra, 
která jsou sice starší, ale dokáží dobře zatopit a hřát. K
které nosí zejména rodiče, zkoušíme také dřevěné brikety, ty lze c
uschovat i uvnitř místnosti, protože nešpiní a jsou výhřevnější. Pro větší množství 
dřeva nemáme prostor. 
Místnost se tak „zkulturňuje“ zejména darovanými předměty. Teď nám schází věšák 
na kabáty, železná lopatka na čištění popela.
Ve farní místnosti se již sešla také

PPPPŘEDVÁNOEDVÁNOEDVÁNOEDVÁNO
V sobotu 18. prosince v 16.00 začalo
faře. Sešli jsme se celkem v hojném počtu 
i ostatní návštěvníci a pan farář, který dorazil po Mši v
Místnost se upravila, stůl se roztáhl, a na něj se položily podnosy a talířky s
cukrovím od paní Mudrochové a od Bartáků, chuťovkami, jednohubkami, slaným 

18181818.... 

Farní a společenská Farní a společenská Farní a společenská Farní a společenská místnost na faře vmístnost na faře vmístnost na faře vmístnost na faře v    

V listopadu se nám 
podařilo dát do provozu 
jednu místnost 
v přízemí bohdanečské 
fary. Mnozí si ji mohou 
pamatovat 
jíde
v Bohdanči 
Základní devítiletá 
škola. 
Po úpravách a 
přestavění 
uvnitř se zde již 
pravidelně schází 
každou neděli 
odpoledne od 17.00 
ministranti a to jak 
současní, tak nastávající 

panem Šindelářem vše co je třeba k průběhu bohoslužby (viz rozhovor na 
nimi přichází také jejich mladší sourozenci, kteří 

doprovodu rodičů a ti si zde povídají a debatují na různá témata. Místnost se tak 
stává tzv. společenskou farní místností pro naše farníky, ale nejen pro ně. 
Prostor se postupně oživil darovanými záclonami, závěsy, adventním věncem 
a ozdobami, novým ubrusem od paní Žofie Tvrdíkové.  Vytápíme  kamny značky Petra, 
která jsou sice starší, ale dokáží dobře zatopit a hřát. K tomu používáme hlavně dřevo, 
které nosí zejména rodiče, zkoušíme také dřevěné brikety, ty lze c
uschovat i uvnitř místnosti, protože nešpiní a jsou výhřevnější. Pro větší množství 

Místnost se tak „zkulturňuje“ zejména darovanými předměty. Teď nám schází věšák 
na čištění popela. 

tnosti se již sešla také farní rada.  
    

EDVÁNOEDVÁNOEDVÁNOEDVÁNOČNÍ POSEZENÍNÍ POSEZENÍNÍ POSEZENÍNÍ POSEZENÍ    
16.00 začalo předvánoční posezení ve společenské mí

hojném počtu více jak dvaceti lidí rodiče, děti 
i ostatní návštěvníci a pan farář, který dorazil po Mši v Pertolticích.  
Místnost se upravila, stůl se roztáhl, a na něj se položily podnosy a talířky s
cukrovím od paní Mudrochové a od Bartáků, chuťovkami, jednohubkami, slaným 

    BohdančiBohdančiBohdančiBohdanči    

    
listopadu se nám 

podařilo dát do provozu 
jednu místnost 

přízemí bohdanečské 
fary. Mnozí si ji mohou 
pamatovat ještě jako 
jídelnu z doby, kdy 

Bohdanči  fungovala 
Základní devítiletá 
škola.  
Po úpravách a 
přestavění nábytku 
uvnitř se zde již 
pravidelně schází 
každou neděli 
odpoledne od 17.00 
ministranti a to jak 
současní, tak nastávající 

průběhu bohoslužby (viz rozhovor na 
ší sourozenci, kteří zatím vše pozorují 

doprovodu rodičů a ti si zde povídají a debatují na různá témata. Místnost se tak 
stává tzv. společenskou farní místností pro naše farníky, ale nejen pro ně.  

, adventním věncem  
a ozdobami, novým ubrusem od paní Žofie Tvrdíkové.  Vytápíme  kamny značky Petra, 

tomu používáme hlavně dřevo, 
které nosí zejména rodiče, zkoušíme také dřevěné brikety, ty lze celkem čistě 
uschovat i uvnitř místnosti, protože nešpiní a jsou výhřevnější. Pro větší množství 

Místnost se tak „zkulturňuje“ zejména darovanými předměty. Teď nám schází věšák 

    
předvánoční posezení ve společenské místnosti na 

lidí rodiče, děti  
 

Místnost se upravila, stůl se roztáhl, a na něj se položily podnosy a talířky s vánočním 
cukrovím od paní Mudrochové a od Bartáků, chuťovkami, jednohubkami, slaným  



a vánoční hudbu z přehrávače. Později k
otcové a manželé jsou zaměstnáni v
s námi modlil a děkovali jsme všichni za setkání, za společenství, pokrmy, dary a vše, co 
máme.  Posezení probíhalo ve volné atmosféře povídání a konverzace, luštění tajenek 
s biblickou a vánoční tématikou, nebo společenskými hrami, pan farář si s
Člověče nezlob se a vyhrál ☺. A tak jsme se ani nenadáli a setmělo se, postupně jsme 
rozešli domů okolo 19.00. Prožili jsme hezký podvečer v
Jsme velmi rádi, za tuto místnost a
Věříme, že místnost v budoucnu využijeme i k
o kterých se 
v kostele, ze 
nebo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Člověče nezlob se, velký zápal

...a hra pokračuje, pan farář nakonec zvítězil!!!

19191919.... 
 
pečivem, tyčinkami a krekry 
od Mlčochů, Anny 
Holubové. Uprostřed stolu 
byl adventní věnec, na 
kterém hořely čtyři svíčky 
a v rohu místnosti na skříňce 
hořela a voněla vanilkou 
další svíčka, později se 
z kamen rozvoněly františci. 
Předvánoční atmosféru 
doladily přenosné klávesy, na 
které zahrála koledy a písně 
Esterka Mlčochová, která se 
ze začátku 
Uttendorfskou
chvíli přišla, všichni jsme jim 
ve zpěvu pomáhali
jsme poslouchali koledy 

přehrávače. Později k nám dorazily dvě mladé rodiny s
sou zaměstnáni v místní firmě, naposledy přišel pan farář, který se 

námi modlil a děkovali jsme všichni za setkání, za společenství, pokrmy, dary a vše, co 
máme.  Posezení probíhalo ve volné atmosféře povídání a konverzace, luštění tajenek 

biblickou a vánoční tématikou, nebo společenskými hrami, pan farář si s
. A tak jsme se ani nenadáli a setmělo se, postupně jsme 

rozešli domů okolo 19.00. Prožili jsme hezký podvečer v příjemném společenství. 
Jsme velmi rádi, za tuto místnost a za možnost se společně setkat, seznámit a pobavit

budoucnu využijeme i k dalším akcím pro děti i dospělé, 

b se, velký zápal... 

hra pokračuje, pan farář nakonec zvítězil!!!

pečivem, tyčinkami a krekry 
od Mlčochů, Anny 
Holubové. Uprostřed stolu 
byl adventní věnec, na 
kterém hořely čtyři svíčky  

rohu místnosti na skříňce 
hořela a voněla vanilkou 
další svíčka, později se 

kamen rozvoněly františci. 
Předvánoční atmosféru 
doladily přenosné klávesy, na 
které zahrála koledy a písně 

erka Mlčochová, která se 
ze začátku střídala s paní 
Uttendorfskou, která na 
chvíli přišla, všichni jsme jim 
ve zpěvu pomáhali. Mezi tím 
jsme poslouchali koledy  

nám dorazily dvě mladé rodiny s dětmi, jejichž 
, naposledy přišel pan farář, který se 

námi modlil a děkovali jsme všichni za setkání, za společenství, pokrmy, dary a vše, co 
máme.  Posezení probíhalo ve volné atmosféře povídání a konverzace, luštění tajenek 

biblickou a vánoční tématikou, nebo společenskými hrami, pan farář si s dětmi zahrál 
. A tak jsme se ani nenadáli a setmělo se, postupně jsme se 

příjemném společenství.  
za možnost se společně setkat, seznámit a pobavit. 

dalším akcím pro děti i dospělé,  
včas dozvíte 

Zpravodaje, 
z plakátků. 

hra pokračuje, pan farář nakonec zvítězil!!! 



OBRÁZKY Z

V neděli 7. listopadu k nám zavítaly děti a mládež z
Farnosti-Děkanství v Ledči nad Sázavou s
Představení začalo ihned po závěrečném požehnání. Uči
začátku v bílých rouchách a první z
tohoto představení. Poté jsme mohli vidět výjev Stvoření světa 
strom s hadem z ráje, dále pak následovala Potopa světa 
Mojžíš a Desatero, mohli jsme také spatřit Archu úmluvy, proroka Izajáše a poté již 
výjev Ježíška v Betlémě s Josefem a Mar
učedníkům, Poslední večeře, Velký pátek a Golgota, dále pak obraz Vzkříšení 
a Ježíše zjevujícího se učedníkům, Ježíše jak posílá učedníky do světa kázat 

a pomalu jsme se přesunuli do současnosti, k
kteří jsou nositelé, pokračovatelé a zvěstovatelé 
Celé představení podbarvovala hudba a průvodní mluvené slovo vypravěček. 
Některé výjevy a obrazy byly zvlášť působivé jako například Stvoření světa, 
Noemova archa, Ježíšek v Betlémě, Golgota, Vzkříšení. Představení trvalo asi 20 
minut a ti, kteří nespěchali domů, jistě nelitovali nevšedního zážitku, který děti 
a mládež secvičily a nastudovaly a se kterým k
jim byl nejen potlesk, ale také sladkosti 
Věříme, že na podobná představení se můžeme v

Narození Ježíška v Betlémě 

20202020.... 
 

OBRÁZKY Z BIBLE V BOHDANČI
 

nám zavítaly děti a mládež z Divadelního spolku Archa při 
Ledči nad Sázavou s vystoupením Obrázky z

Představení začalo ihned po závěrečném požehnání. Učinkující předstoupili
rouchách a první z nich nesl Bibli, jako základ všeho na světě i 

me mohli vidět výjev Stvoření světa 
ráje, dále pak následovala Potopa světa – Noe se zvířaty, pak byl 

Mojžíš a Desatero, mohli jsme také spatřit Archu úmluvy, proroka Izajáše a poté již 
Josefem a Marií.  Následoval již dospělý Ježíš, jak káže 

učedníkům, Poslední večeře, Velký pátek a Golgota, dále pak obraz Vzkříšení 
a Ježíše zjevujícího se učedníkům, Ježíše jak posílá učedníky do světa kázat 

a pomalu jsme se přesunuli do současnosti, k věřícím a hlavně duchovním dneška, 
kteří jsou nositelé, pokračovatelé a zvěstovatelé Bible.  
Celé představení podbarvovala hudba a průvodní mluvené slovo vypravěček. 
Některé výjevy a obrazy byly zvlášť působivé jako například Stvoření světa, 

Betlémě, Golgota, Vzkříšení. Představení trvalo asi 20 
espěchali domů, jistě nelitovali nevšedního zážitku, který děti 

a mládež secvičily a nastudovaly a se kterým k nám do Bohdanče přijely. Odměnou 
jim byl nejen potlesk, ale také sladkosti ☺.  
Věříme, že na podobná představení se můžeme v budoucnu opět těšit

 

� � � 

Betlémě – obraz svaté rodiny 

BOHDANČI 

Divadelního spolku Archa při 
vystoupením Obrázky z Bible. 

nkující předstoupili na 
nich nesl Bibli, jako základ všeho na světě i 

me mohli vidět výjev Stvoření světa – Adama a Evu, 
Noe se zvířaty, pak byl 

Mojžíš a Desatero, mohli jsme také spatřit Archu úmluvy, proroka Izajáše a poté již 
ií.  Následoval již dospělý Ježíš, jak káže 

učedníkům, Poslední večeře, Velký pátek a Golgota, dále pak obraz Vzkříšení  
a Ježíše zjevujícího se učedníkům, Ježíše jak posílá učedníky do světa kázat 

radostnou zvěst - 
evangelium. Poté 
následoval výjev 
svatého Pavla a 
pak se objevil u 
psacího pultu písař 

s brkem 
znázorňující 

opisování Bible. 
Z nedávné historie 
jsme v obrazech 
viděli Maxmiliana 
Kolbeho zatčeného 
za II. světové 
války, dále pak 
Matku Terezu a její 
obětavost pro 

nejchudší  
a nejnuznější  

věřícím a hlavně duchovním dneška, 

Celé představení podbarvovala hudba a průvodní mluvené slovo vypravěček. 
Některé výjevy a obrazy byly zvlášť působivé jako například Stvoření světa, 

Betlémě, Golgota, Vzkříšení. Představení trvalo asi 20 
espěchali domů, jistě nelitovali nevšedního zážitku, který děti  

nám do Bohdanče přijely. Odměnou 

budoucnu opět těšit. A.H 



INFORMACE  Z

 

strašidýlkům kouzelný program zakončený bohatou tombolou. Děti odcházely 
domů a odnášely si nejen spousty zážitků,
akce vysoutěžily. 
     Večer na parketě vystřídali malé děti jejich rodiče, kteří se bavili tancem do 
ranních hodin.Po úspěchu, jaký akce měla nejen u dětí, ale i dospělých, se tato zařadí 
mezi ostatní každoroční  akce, tudíž se ve stejný čas můžeme těšit na druhý ročník 
duchařského řádění. 

Mikulášská nadílka 
     Již tradičně se sešly naše děti v
kterou pořádala nezisková organizace „Aktivita Bohdaneč“ ve spolupráci s
Děti nejen tancovaly při reprodukované hudbě, ale i soutěžily a vybarvovaly vánoční 
ozdoby. Po bohatém programu přišel mezi děti Mikuláš se svými pomocníky, 
andělem a několika velkými čerty, aby rozdali dětem tradiční nadílku. Tato však 
nebyla zadarmo. Děti musely nejprve Mikulášovi přednést básničku, což většina dětí 
bravurně zvládla.  

21212121.... 
 

INFORMACE  Z  OBCE  BOHDANEČ
Kulturní dění v obci : 

1.Ročník ducha
řádění 
Čtyři desítky duchů, upírů a jiných 
strašidel se slétly v
6.11.2010 do bohdanečské 
sokolovny, kde se konal od 17.00 
hod. 1.ročník Duchařského řádění, 
který uspořádala ve spolupráci 
s obcí Bohdaneč, nezisková 
organizace „Aktivita Bohdaneč“. 
Kvůli nepřízni počasí se sice 
nekonal lampionový průvod obcí, 
ale to malým „rošťákům“ moc 
nevadilo. Své lampiónky si rozsvítili 
v sále sokolovny. K
dýdžej přestrojený za klauna a 
spolu s velkou čarodějnicí ( 
předsedkyní sdružení Mgr. 
Markétou Černou), která všechny 
masky řídila, připravili malým 

strašidýlkům kouzelný program zakončený bohatou tombolou. Děti odcházely 
domů a odnášely si nejen spousty zážitků, ale i sladkosti a hračky, které si v

Večer na parketě vystřídali malé děti jejich rodiče, kteří se bavili tancem do 
ranních hodin.Po úspěchu, jaký akce měla nejen u dětí, ale i dospělých, se tato zařadí 

ní  akce, tudíž se ve stejný čas můžeme těšit na druhý ročník 

Již tradičně se sešly naše děti v bohdanečské sokolovně k
kterou pořádala nezisková organizace „Aktivita Bohdaneč“ ve spolupráci s
Děti nejen tancovaly při reprodukované hudbě, ale i soutěžily a vybarvovaly vánoční 

o bohatém programu přišel mezi děti Mikuláš se svými pomocníky, 
andělem a několika velkými čerty, aby rozdali dětem tradiční nadílku. Tato však 
nebyla zadarmo. Děti musely nejprve Mikulášovi přednést básničku, což většina dětí 

OBCE  BOHDANEČ 

čník duchařského 

Čtyři desítky duchů, upírů a jiných 
strašidel se slétly v sobotu 
6.11.2010 do bohdanečské 
sokolovny, kde se konal od 17.00 
hod. 1.ročník Duchařského řádění, 
který uspořádala ve spolupráci 

obcí Bohdaneč, nezisková 
organizace „Aktivita Bohdaneč“. 
Kvůli nepřízni počasí se sice 
nekonal lampionový průvod obcí, 
ale to malým „rošťákům“ moc 
nevadilo. Své lampiónky si rozsvítili 

sále sokolovny. K tanci hrál 
přestrojený za klauna a 

velkou čarodějnicí ( 
předsedkyní sdružení Mgr. 
Markétou Černou), která všechny 
masky řídila, připravili malým 

strašidýlkům kouzelný program zakončený bohatou tombolou. Děti odcházely 
ale i sladkosti a hračky, které si v průběhu 

Večer na parketě vystřídali malé děti jejich rodiče, kteří se bavili tancem do 
ranních hodin.Po úspěchu, jaký akce měla nejen u dětí, ale i dospělých, se tato zařadí 

ní  akce, tudíž se ve stejný čas můžeme těšit na druhý ročník 

bohdanečské sokolovně k Mikulášské nadílce, 
kterou pořádala nezisková organizace „Aktivita Bohdaneč“ ve spolupráci s obcí.  
Děti nejen tancovaly při reprodukované hudbě, ale i soutěžily a vybarvovaly vánoční 

o bohatém programu přišel mezi děti Mikuláš se svými pomocníky, 
andělem a několika velkými čerty, aby rozdali dětem tradiční nadílku. Tato však 
nebyla zadarmo. Děti musely nejprve Mikulášovi přednést básničku, což většina dětí 
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Následující den v podvečerních hodinách přišel Mikuláš se svými pomocníky  k dětem 
domů, a to nejen do Bohdanče, ale i do Prostřední Vsi, Řeplic,Šlechtína, ale i na 
Ostrov, kde  předal dětem dárečky a přinesl do domovů tu správnou předvánoční 
atmosféru.. 

Kateřinská zábava 
Dne 4.12.2010 se konala od 20.00 hod. v bohdanečské sokolovně již tradiční 
„Kateřinská zábava“. K tanci a poslechu hrála pražská hudební skupina „Právě teď“, 
která dokázala roztančit snad všechny lidi v sále. Zábava byla z pohledu občanů i 
organizátorů vydařená, pouze menší návštěva akce tuto idylku narušovala. 

Připravujeme 
22.12.2010 od 17.00 hod. - Zpívání pod vánočním stromkem (žáci ZŠ Zbraslavice) 
 Maškarní pro naše nejmenší + večer diskotéku 
Velikonoční zábavu 
Nezisková organizace Aktivita Bohdaneč o.s. 

Nezisková organizace Aktivita Bohdaneč o.s. vznikla 1.9.2009. Byla založena 
Markétou Černou, Radkem Zichem a Milanem Dlouhým. Všichni tito lidé dlouhodobě 
spolupracují na pořádání akcí pro děti i dospělé v obci.  

Hlavním cílem sdružení je pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí 
pro děti a mládež a získávání peněz formou sponzorských darů, grantů a dotací na tyto 
akce. 

V letošním roce šlo o 2. 4. Vítání občánků, 4. 4. Maškarní bál, 5. 6. Dětský den, 
28. 8. Bohdanečské Ušlapto, 6. 11. Duchařské řádění pro malé i velké, 4.12. 
Mikulášská. 

Doplňkově pořádá Aktivita Bohdaneč také zábavy pro dospělé. Veškeré finanční 
prostředky získané během všech akcí, které pořádáme, jsou zpětně použity pro děti na 
nákup odměn, tomboly a dalších potřeb a také zaplacení služeb jako je DJ na dětské 
akce, šermíři či jiná vystoupení atd. 

Letošní rok se nám kromě sponzorských darů podařilo také získat první peníze 
z grantu na vystoupení šermířů skupiny Exulis na dětském dni.  

Děkujeme všem, kteří nám na akcích pomáhají a rádi v našich řadách přivítáme 
další dobrovolníky, kteří chtějí věnovat svůj volný čas dětem.  

Samozřejmě také děkujeme všem sponzorům za podporu, protože bez jejich 
financí by se dětské akce v takové kvalitě, jako jsou pořádány, nemohly uskutečnit. Za 
největší sponzory můžeme zmínit Less a.s. Bohdaneč, Silnice Čáslav – Holding a.s., 
Stavebniny Culek, Lesní výroba Radek Zich, kominictví Filip Černý. 
  Mgr.Markéta Černá 

 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISKPODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK    
    

za technickou pomoc při tisku tohoto čísla Zpravodaje  
- Obecnímu úřadu v Bohdanči, paní Stanislavě Benešové 
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KKKKrátce….rátce….rátce….rátce….����    

� další číslo našeho Zpravodaje vydáme okolo Hromnic, nebo začátkem 
postní doby, časopis je neprodejný, pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč, 
nová čísla naleznete opět na obvyklých místech v kostele v Bohdanči, nebo  
v našich filiálních kostelích  

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

� články, příspěvky, připomínky, náměty v jakékoli podobě jsou vítány 
� Rozpis bohoslužeb-úmysly na příští rok je volně vložen v tomto čísle a ve 

vitrínce venku na kostele bude opět každé čtvrtletí vložen čtvrtletní rozpis, 
pokud si přejete změny, či úpravy obraťte se laskavě na paní Ž. Tvrdíkovou, 
pana kostelníka, nebo A. Holubovou 

� dokončovací opravy kostelní věže v Bohdanči budou pokračovat poté, co se 
shromáždí patřičná částka asi 200 000 kč, srdečné díky za vaše příspěvky 

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

� nový koberec – naše farnice se rozhodly, že do kostela koupíme nový 
koberec, ideálně běhoun, šíře 120-130 cm, délka asi 10 m, koberec vybíráme 
všude možně na internetu, z letáčků, ze zkušenosti jiných; měl by být 
s klasickým vzorem, ladit do červené barvy k velkému koberci pod obětním 
stolem, měl by být vzdušný - podklad by neměl být gumový, nízký vlas; vaše 
typy a informace jsou vítané a pomohou, díky předem; sbírka, která se 
uspořádala zatím vynesla 5.000 kč; přispěvky vybírá A. Holubová, která píše 
seznam, věříme, že koberec se nám do jara podaří sehnat 

� Knihovna Bohdaneč připravuje opět rukodělná setkání s dětmi, data 
Tvořeníček a dalších akcí budou včas oznámena, podle prázdnin a volných 
dní dětí v základních školách 

Připravované akce:  
� v neděli, 26.prosince, o svátku sv. Štěpána se uskuteční od 18,30 v kostele 

v Bohdanči vánoční koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v podání pěvecké sboru Želivského kláštera pod vedením Petra Žáka  
a Collegia chrámových hudebníků s dirigentem Františkem Štěrbákem 

Akce v okolí: 
� v Ledči nad Sázavou se 25. prosince, ve 14, 30 uskuteční koncert 

křesťanské skupiny Naděje v kostele sv. Petra a Pavla 
� 30. prosince bude v 15.00 v Ledči nad Sázavou na náměstí opět představení 

Živý Betlém. 
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Římskokatolická farnost Bohdaneč 
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání 

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

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

 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK 
24.12. Štědrý den 16.00 Bohoslužba slova- Pompe BOHDANEČ 
25.12. - Hod Boží Vánoční 9.30 Bohoslužba slova BOHDANEČ 
26.12. – svátek svatého,Štěpána 9,30-Pavlas BOHDANEČ 
31.12. Silvestr 16.00 Bohoslužba slova- Šindel. BOHDANEČ 

1.1. Nový rok 9.30- Pavlas BOHDANEČ 
2.1. neděle 9.30- Pavlas BOHDANEČ 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 
Neděle   9.30  Mše svatá  

  17.00  Setkání ministrant ů ve spole čenské       
místnosti na fa ře, vede p. Šindelá ř 

Bohdane č 

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

 

 
 

 

Socha u kostela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


