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Duchu svatý, Bože lásko! 
    

Obracíme se k Tobě, který vše udržuješ v bytí. 
Odpusť nám, prosíme, 

co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností 
a stali se tak překážkou Tvého věčného vanutí. 

Vrať nás do proudu života. 
Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce 
a dopřej nám, aby se podobala pramenu lásky, 

kterým je svaté srdce Kristovo. 
 

Duchu Svatý, který odhaluješ tajemství Boží 
a jsi učitelem Pravdy, 

dej nám, abychom správně chápali skutečnost, 
abychom ji unesli a nežili ve lži. 

 

Odpusť nám, že soucitná, obětavá a svatá láska 
je ve světě degradována na chvilkovou tělesnou slast 

a ztrácí tak smysl a hodnotu života. 
Navrať nám nevinnost, aby se naše srdce 

podobalo nejčistšímu srdci Panny Marie, Matky Boží. 
Jen když námi bude do světa proudit Tvá láska, 

budeme věrnými následovníky jejího Syna 
a budeme vpravdě dětmi Božími. 

 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 
Česká biskupská konference, Modlitby myšlenky inspirace, 2009 
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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, LETNICE  
SSSSlavnost Seslání Ducha Svatého, Boží hod svatodušní, Letnice, letos připadl na  
neděli 31. května. Devítidenní příprava na ně začala Slavností Nanebevstoupení 
Páně ve čtvrtek 21. května.  Svátkem je rovněž Svatodušní pondělí. 

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ znamená „padesátý den velikonoční 
slavnosti“. Seslání Ducha Svatého se připodobňuje k Velikonocům a nedílně patří 
k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.  
Sedm týdnů po Zmrtvýchvstání, na Letnice, dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj 
Zákon a uzavřel smlouvu se svým lidem.  Právě v tento den byl na učedníky ve 
večeřadle seslán Duch svatý, takže byli schopni mluvit rozličnými jazyky.  Nová 
smlouva Boha s lidmi se od té doby zakládá na daru Ducha, Otce a Syna. 

Proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 
dní) a připojil se také další sváteční den - "Svatodušní pondělí". Po Velikonocích 
se Letnice staly druhým významným svátkem, v němž bylo možno světit křestní 
vodu a udělovat svátost křtu.  

Liturgická barva na slavnost Seslání Ducha svatého je červená - na památku 
ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.  
Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se 
stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa. 
„Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy...“ (2 Tim 1,7) 
 

 
 

Dary Ducha Svatého 
 ���� Duch svatý dává sedm darů, číslo sedm podle Židů znamenalo plnost: 
Dar Moudrosti – schopnost správně chápat smysl života a vztah člověka k 
Bohu 
Dar Rozumu – lehčeji a hlouběji poznává pravdy Božího zjevení, nachází 
pravý smysl Písma a ví, jak podle něho žít, rozezná dobro od zla, rozumí 
významu liturgických obřadů 
Dar Rady – vybrat si to, co je dobré a správné 
Dar Síly – posiluje naši vůli konat dobro 
Dar Poznání – pomáhá poznat Boží lásku k nám a povzbuzuje milovat Boha 
skrze bližního 
Dar Zbožnosti – vede mě k úctě a důvěře v Boha: plnění Božích přikázání, 
motlitba, úcta k církvi 
Dar Bázně Boží, Dar Bázně před Pánem – chápeme velikost Boha a 
chceme jej celým svým životem oslavovat a neurazit hříchem 
 



Náš Zpravodaj…. ���� 
Sestry a bratři, v minulém čísle jsme se zmínili, že bychom „zviditelnili“ naše 
pamětihodnosti – kostelíky, kaple, kapličky, křížky a další zajímavosti.  Rádi 
o nich nejen něco napsali, ale také uveřejnili jejich obrázky.  Budeme vděčni, když 
nás upozorníte na ty, ve vašem okolí, které bychom mohli opomenout.  Krásy 
nemusíme hledat daleko, ale můžeme je objevit i blízko nás
vybírat podle svátků, nebo podle poutí, nebo také podle posvěcení kostela, či kaple 
v příslušném místě V tomto čísle, jako první uveřejníme článek o Vickovicích a 
tamní kapli, zasvěcené Nejsvětější Trojici.  
našeho časopisu, by mohl být, dle vzoru jiných farností „rozhovor“.  V
Zpravodaji jsme už tak trochu začali a představili naše nové tváře mezi námi. 
Počínaje tímto číslem uveřejníme již Rozhovor „oficiálně“ a přímo s
Farnosti, panem farářem  
Mgr. Antonínem Pavlasem. Rozhovory bychom chtěli přinášet nejen se všemi, kteří 
jsou spjati s bohoslužbou, nebo naší Farností, ale i s
Smyslem by mělo být vzájemné poznávání, které může vést nás všechny 
k obohacení. Vaše připomínky a podněty k
ústní, či elektronické jsou vítány.  Časopis je pro nás všechny 
 
 

 

...…. s představeným naší Farnosti Bohdaneč, 
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minulém čísle jsme se zmínili, že bychom „zviditelnili“ naše 
kostelíky, kaple, kapličky, křížky a další zajímavosti.  Rádi 

o nich nejen něco napsali, ale také uveřejnili jejich obrázky.  Budeme vděčni, když 
nás upozorníte na ty, ve vašem okolí, které bychom mohli opomenout.  Krásy 
nemusíme hledat daleko, ale můžeme je objevit i blízko nás
vybírat podle svátků, nebo podle poutí, nebo také podle posvěcení kostela, či kaple 

tomto čísle, jako první uveřejníme článek o Vickovicích a 
tamní kapli, zasvěcené Nejsvětější Trojici.  Zvažovali jsme také, že další náp
našeho časopisu, by mohl být, dle vzoru jiných farností „rozhovor“.  V
Zpravodaji jsme už tak trochu začali a představili naše nové tváře mezi námi. 
Počínaje tímto číslem uveřejníme již Rozhovor „oficiálně“ a přímo s

Mgr. Antonínem Pavlasem. Rozhovory bychom chtěli přinášet nejen se všemi, kteří 
bohoslužbou, nebo naší Farností, ale i s vámi řadovými farníky. 

Smyslem by mělo být vzájemné poznávání, které může vést nás všechny 
připomínky a podněty k článkům v jakékoliv formě ať písemné, 

ústní, či elektronické jsou vítány.  Časopis je pro nás všechny ☺☺☺☺.

R O ZR O ZR O ZR O Z    H O VH O VH O VH O V    O R…O R…O R…O R…    

představeným naší Farnosti Bohdaneč,  
panem farářem 
Mgr. Antonínem Pavlasem
 

Povězte nám něco o 
Pocházím ze Stříbrných Hor u 
Havlíčkova Brodu.
Jak hodnotíte náš Zpravodaj, 
jak byste ho případně 
doplnil, nebo vylepšil?
Je to pěkný Zpravodaj, jsem 
rád, že začal vycházet.
 
 
 
 

minulém čísle jsme se zmínili, že bychom „zviditelnili“ naše 
kostelíky, kaple, kapličky, křížky a další zajímavosti.  Rádi bychom 

o nich nejen něco napsali, ale také uveřejnili jejich obrázky.  Budeme vděčni, když 
nás upozorníte na ty, ve vašem okolí, které bychom mohli opomenout.  Krásy 
nemusíme hledat daleko, ale můžeme je objevit i blízko nás ☺. Místa budeme 
vybírat podle svátků, nebo podle poutí, nebo také podle posvěcení kostela, či kaple 

tomto čísle, jako první uveřejníme článek o Vickovicích a 
Zvažovali jsme také, že další náplní 

našeho časopisu, by mohl být, dle vzoru jiných farností „rozhovor“.  V minulém 
Zpravodaji jsme už tak trochu začali a představili naše nové tváře mezi námi. 
Počínaje tímto číslem uveřejníme již Rozhovor „oficiálně“ a přímo s autoritou naší 

Mgr. Antonínem Pavlasem. Rozhovory bychom chtěli přinášet nejen se všemi, kteří 
vámi řadovými farníky. 

Smyslem by mělo být vzájemné poznávání, které může vést nás všechny 
jakékoliv formě ať písemné, 

. 

panem farářem  
Mgr. Antonínem Pavlasem 

Povězte nám něco o sobě. 
Pocházím ze Stříbrných Hor u 
Havlíčkova Brodu. 
Jak hodnotíte náš Zpravodaj, 
jak byste ho případně 
doplnil, nebo vylepšil? 
Je to pěkný Zpravodaj, jsem 
rád, že začal vycházet. 



5555.... 
Co vám dělá největší radost a největší starost při pohledu na naše 
stádo? 
Největší radost mám při májových pobožnostech a starost mám, aby nám 
to tady nezrušili. 
Kolik máte sourozenců, co dělají, co vaše rodiče, můžete nám říct 
něco o nich? 
Mám dva sourozence, bratra a sestru, bydlí se svými rodinami ve 
Stříbrných Horách, rodiče již zemřeli. 
Máte nějakou hezkou vzpomínku na dětství? 
Měli jsme pěknou zahradu s ovocnými stromy. 
Jste vedený ve víře, nebo jste konvertita? 
Byl jsem vychován ve víře od dětství. 
Čím jste chtěl být jako malý? 
Od dětství jsem chtěl být farářem. 
Co teď čtete? 
Učebnici pro adepty postu, časopis Te Deum a 1.List Korintským anglicky. 
Jak odpočíváte? 
Zahraju si na housle. 
Máte nějaké své oblíbené místo, kam rád jezdíte? 
Mám tady oblíbený okruh v přírodě, kudy rád chodím na procházku. 
Co vám v poslední době udělalo radost? 
Že začal květen, nejkrásnější měsíc v roce. 
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali?   Ne. 
Který příběh z Písma máte nejraději? 
Příběh o stvoření světa v šesti dnech. 
Které verše z Písma máte nejraději? 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Těšíte se do nebe? 
Ano, ale mám trochu obavu, abych se tam nenudil.  Věřím, že Pán Bůh to 
tam udělal hezké. 
Děkujeme za Váš čas a za rozhovor! 

���� ���� ���� 
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Příspěvek Ing. Františka Nešpora, člena farní rady z Farnosti 
Červené Janovice, který byl napsán pro časopis Královéhradecké 
diecéze  IKD v květnu 2009: 
 

VÝROČÍ  ZASVĚCENÍ  FARNOSTI 
 

 V říjnu letošního roku uplyne již 65 let od zasvěcení naší Římskokatolické 
farnosti Červené Janovice Panně Marii.  Záznamy farní kroniky nám popisují 
situaci, za které se naši předchůdci rozhodli požádat o tuto významnou pomoc. 
Blížil se konec války, která jednak u části lidí vyvolá vzájemnou soudržnost a 
pomoc, ale u jiné části lidí z jejich chamtivosti vznikne touha po cizím majetku.  
Současně také začíná narůstat touha po pomstě proti těm, kteří s odcházejícím 
režimem spolupracovali, způsobili příkoří nebo jiné újmy.  Situaci koncem roku 
1944 komplikovalo i to, že v Červených Janovicích bylo v tu dobu navíc 
ubytováno 100 „národních hostí“, tj. německých občanů, kteří utíkali před 
frontou z východních oblastí.  Jenom na naší faře jich bylo ubytováno 14.  
Kronika popisuje o zpupnosti některých mladých Němců, ale také o zbožnosti 
starých a nemocných německých občanů, kteří svou pravidelnou účastí na Mši 
Svaté jistě žádali od Pána Boha odpuštění pro německý národ. 
 Těmto starým a nemocným lidem hrozilo, že se proti nim zaměří odplata od 
Čechů za jejich válečná utrpení. 
 Za této situace požádala naše Farnost o její zasvěcení Panně Marii.  
Zasvěcení vykonal vynikající kněz, spisovatel, esperantista, profesor Jan Filip.  
V oblasti naší Farnosti už potom nedošlo k eskalaci dalšího utrpení na konci 
války.  V dalším období došlo Božím řízením k tomu, že v roce 1957 sem 
nastoupil jako kněz bratr P. Jana Filipa, P. Karel Filip, který byl později 
jmenován děkanem a čestným kanovníkem.  Aktivně zde sloužil 38 let a poté 
ještě 5 let až do své smrti v lednu 2001 sloužil Mše Svaté ve filiálním kostele 
naší Farnosti, v Petrovicích. 
Náš pan děkan byl v nelehké době pro svůj přístup k lidem a za svoji starost o 
opravy kostelů a fary velmi váženou osobností pro nás farníky, ale i váženou a 
respektovanou osobností i pro ostatní lidi. 
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Pro zachování křesťanství zejména na venkově je důležité mít uznávané 

osobnosti – kněze a s nimi spolupracující živé farnosti.  Co je farnost asi nejlépe 
vystihl Jan Pavel II., když prohlásil, že „farnost není nahodilým  
seskupením katolíků, ale je způsob místního života“.  Hlavním znakem farnosti 
je společenství farníků, kteří se osobně znají, vedle sebe žijí a vzájemně 
spolupracují na věci víry a vzájemně si pomáhají v osobním životě, ale i těm, 
kteří naši víru nesdílejí.  Tyto životní zkušenosti se potom předávají z generace 
na generaci.  Proto je třeba zachovat co nějvětší počet farností pro budoucnost.  
Zde použiji slova našeho pana děkana Filipa, který v jednom ze svých kázání 
řekl, že naše církev procházela v minulosti cyklickým vývojem, že byla období, 
kdy se církvi více dařilo, ale také období horší, a to jak z dob útisku nebo poklesu 
morálky, ale že určitě přijde období pro církev příznivější.  V období tuhé 
normalizace 70. let prohlásil, že útisk církve skončí, čehož se také dožil. 

 Současné období trpí poklesem 
morálky, což lze jednoduše světsky 
vyjádřit tím, že řada lidí chce sama žít, 
ale upírá právo nechat žít svým bližním.  
Původ současné světové ekonomické 
krize vychází z úpadku morálky.  Pud 
sebezáchovy lidské populace na zemi 
musí donutit lidstvo k nalezení 
morálních hodnot života a zde potom 
bude významná úloha pro křesťanství, 
které musí vycházet a rozšiřovat se 
z dochovaných živých farností. 
V letošních májových pobožnostech 
budeme proto děkovat Panně Marii za 
její významnou pomoc, že jsme zůstali 
živou Farností, ale také našim 
předchůdcům za jejich prozřetelnost 
v rozhodnutí o zasvěcení 
Červenojanovické farnosti Panně Marii. 
 

Ing. František Nešpor, člen farní rady 
v Červených Janovicích 
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�   MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách a 
význačných místech:   Část první   
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Možná všichni ani nevíte jak je 
naše Farnost veliká.  Spolu 
s Bohdančí k nám patří ještě 13 
vesnic. Jsou to Bělá, Dědice, 
Dvorecko, Hlohov, 
Hostkovice, Kotoučov, 
Michalovice, Prostřední Ves, 
Řeplice, Šlechtín, Tasice, 
Třebětín a Vickovice. Na této 
stránce se  Vás pokusím 
postupně s každým místem  
blíže seznámit. 
Dnes to budou Vickovice, 
vesnička mně nejbližší, moje 
bydliště. Vickovice jsou malá 
osada v obci Třebětín asi 6 km 
od Bohdanče. Žije zde 
přibližně 30 obyvatel.  
Dominantou návsi je kaplička 
čtvercového půdorysu, která je 
zasvěcená Nejsvětější Trojici, 

viz obrázek. Dříve se zde konaly dvě mše ročně a to právě na Nejsvětější 
Trojici a na svatého Matouše.  Podle kamenu, který je v kamenných 
zárubních dveří, byla postavena roku 1868.  Od té doby prošla několika 
rekonstrukcemi a opravami, v roce 1969 se nahazovala nová fasáda, v roce 
1990 byla provedena výměna oken.  Do roku 1986 se o kapličku starala 
rodina Novákova.  V současné době o ni  pečuje pan Josef Laudát, který 
převzal starost o kapličku od svého otce Bohuslava.  Zvláštností je dvojitý 
křížek umístěný na střeše.  Uvnitř je pověšen obraz Nejsvětější Trojice a 
několik menších obrázků od dárců.  Bohužel při nedávné krádeži zde byla 
odcizena soška svaté Barbory. U kapličky dříve rostly kaštany, potom také 
dvě veliké túje, které byly odstraněny a nahrazeny jinými.        
                                Jana Laudátová 
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Předloni, 26. 6. 2007, v předvečer slavnosti sv. Petra a 
Pavla, vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný 
svatému Pavlovi, a rok při příležitosti příprav oslavy 
2000. výročí narození tohoto apoštola. „Pavlovský“ 
rok bude probíhat od 29. 6. 2008 do 29. 6. 2009. 
 
 

Svátek Obrácení svatého Pavla 
nás znovu staví do přítomnosti tohoto velkého 

apoštola, kterého vyvolil Bůh, aby byl „svědkem přede 
všemi lidmi“ (Sk 22,15). Okamžik setkání 
se vzkříšeným Kristem na cestě do Damašku znamenal 
pro Šavla (Saula) z Tarsu rozhodující obrat v jeho životě. 
Tehdy došlo k jeho úplné přeměně, k pravému 
a vlastnímu duchovnímu obrácení. Zapřisáhlý 
pronásledovatel Boží církve (jako Saul) v jediné chvíli 
Božím zásahem oslepl, tápal v temnotách, ale v srdci už 
měl velké světlo, které ho postupně přivedlo k tomu, aby se 
stal nadšeným apoštolem evangelia. Vědomí, že pouze 
milost mohla způsobit podobné obrácení, Pavla nikdy 
neopustilo. Poté, co ze sebe už vydal to nejlepší, když se 
zasvětil neúnavnému hlásání evangelia, napsal 
v opakovaném nadšení: „Pracoval jsem do únavy 
daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, ale Boží 
milost se mnou“ (1 Kor 15,10). Neúnavně a jakoby 
misijní dílo záviselo zcela na jeho úsilí, byl svatý Pavel 
vždycky prodchnut hlubokým přesvědčením, že všechna 
jeho síla pocházela z milosti Boha, který v něm působí. 
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Svátek Svaté Trojice – svátek, který má nádherné téma: 
,,Celého Boha“, složitější chápání:,,Trojjedinný Bůh a docela 
těžký, v mnoha případech nemožný přenos do praktického 
života. Teď jsem asi mnohým zamotal hlavu. Co je to Celý 
Bůh, co je chápání Boha a co je to přenést  Boha do života? 
Téma, které provází křesťanství už od svého vzniku. 
Vezměme si to po pořádku. 

Celý Bůh. Bůh je jen jeden, Bůh je Trojice. Na první pohled se to jeví jako 
základní rozpor. 
Bůh je opravdu jen jeden. Je to ten Bůh, který stvořil svět a vše co na něm je, je 
v Božím řádu. 
Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Tak začíná Starý 
zákon. Jenže před každým slovem je myšlenka. Ta začíná také u Boha a je Bůh. 
Proto můžeme říct, že myšlenka je dar od Boha, kterou můžeme realizovat.  
Duch svatý. A tak Bůh stvořil člověka. Tímto stvořením vešel do vztahu 
s člověkem, neboť mu dal rozum. Já jsem tvůj Bůh. Věta, která dokazuje vztah 
Boha s námi. Je li Bůh dokonalý, nemůžeme mu nic přidat, ničím ho obohatit. Ve 
vztahu k nám, bychom ho o poznání vztahu obohatili a tím by ztratil statut 
dokonalosti. Proto z této dokonalosti musíme uznat, že vztahovost, musí být 
v Bohu obsažena ještě před tvořením světa. 
Bůh je láska, slyšíme stále kolem sebe. Může být láska v Bohu jako samotáři? 
Nemůže, Bůh by miloval sám sebe a byl by sobec, což není. Proto Bůh nemůže 
být jediný, ale právě ten trojjedinný.  Je v něm vztah Otce a Syna, který probíhá 
v Duchu svatém.  Vše co je u Boha se přenáší na člověka. Proto i člověk je tvor 
společenský a ne samotář.  Muž si hledá partnerku a zakládají rodinu.  Jsou ve 
vztahu.  Církev je vztah lidí, kteří vyznávají trojjedinného Boha v jejímž čele 
stojí nástupce sv.Petra.  Farnost je společenství věřících, sdružených kolem 
farního kostela, v jejichž čele je člověk, který předsedá eucharistii. (Farář). I 
farník není člověk, který je sám, ale patří do společenství. Člověk je tvor, který 
patří do společenství lidí sobě rovných atd. Tak jsme probrali i druhý bod 
Trojjedinného Boha. 
Třetí bod je Bůh v praktickém životě.  Jestliže jsme ve vztahu k Bohu, pro nás 
znamená povinnost Boha poznávat a toto poznání přivádět do každodenního 
života a to prakticky. Křesťanem se člověk stává křtem svatým.  Rodiče slibují u 
křtu dítěte, že ho povedou k poznání Boha.  Kmotr za to bere zodpovědnost 
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Teď se zamysleme, jak dětem Boha zprostředkováváme.  Dítě pokřtíme, zde je 
vše v pořádku, pokud si uvědomujeme,co tím dítěti působíme.  Mnohdy ho 
nutíme - musíš do kostela, neboť je to povinnost křesťana.  Pak chudák slyší 
tohle nesmíš, tohle musíš, jinak tě Bůh potrestá. Pak ho přihlásíme do 
náboženství, kde se naučí různé poučky. Bůh je láska, Bůh je nejvýš dobrotivý, 
atd. Dítě má v hlavě guláš, neboť nechápe, jak může být někdo dobrotivý a 
milovat člověka a přitom ho trestat.  Pak jde k prvnímu svatému přijímání a 
mnohdy má eucharistii za pouhý oplatek, který je Tělem Kristovým.  Na mši, 
která je pro něj nutností a na které čeká na konec se slovy, jděte ve jménu Páně a 
neuvědomuje si, co to znamená a klidně odpoví Amen.  Pak je dítě dospělejší jde 
do střední školy, na vysokou školu a stává se z něho vědec.  Jako vědec objevuje 
objevené, vymýšlí vymyšlené a bere za to peníze.  Najde si partnera, partnerku a 
zakládá rodinu.  Vše pokračuje stejně.  Křest dítěte, náboženství, první Svaté 
přijímání atd.  
Za to, že je něco špatně nemůže kněz, nebo katecheta. Za to můžeme my. I přes 
to, že církev přiznává, že za krizi víry mohou katecheté, protože byly doby, kdy 
účast na náboženství byla 98% . Kdo z nás si uvědomuje obsah naučeného ve 
škole, v rodině, v životě. Kdo z nás za vším vidí Trojjedinného Boha. Jestliže je 
Bůh dokonalý, nemůže v něm docházet k přechodu z jednoho stavu do druhého. 
Ze stavu milosti do stavu nemilosti. To se příčí i lásce. Jestliže někoho miluji, tak 
ho miluji takový jaký je a ne takového jakého ho chci mít. Jednoduše řečeno Bůh 
je nenaštvatelný. Dokazuje to i Pán Ježíš, který jako Bůh člověk přišel na tento 
svět jako nemluvně porozené Pannou Marií. Vztah Josefa a Marie byl, alespoň ze 
začátku nejednoduchý.  Josef je pouhým pěstounem Ježíše.  Chtěl Marii 
propustit, aby nebyla kamenována. Až anděl mu zvěstoval ať se nebojí a Marii si 
vezme za manželku. Dokonalý Bůh se musel učit chodit, mluvit, číst, psát, 
pracovat. Jako nemluvně uměl jen to co každé nemluvně. Papat, bumbat, čůrat, 
kakat. Vše ostatní se musel učit jako my. Jinak by nebyl plně člověkem. Přesto 
nikde v písmu neslyšíme, že by na Otce nadával a jinak láteřil. Vždy šel stranou a 
modlil se k Otci, čímž s ním rozmlouval a plnil, co mu řekl. Svého Otce miloval 
a to i tehdy, když se dozvěděl, co ho čeká v Jeruzalémě před svým ukřižováním. 
Měl volnost a svobodu a kdykoli mohl říci ne. Byla to láska, která nás spasila a 
dala nám tak zodpovědnost za své činy a za svůj život. Proč by nás Bůh trestal, 
když ví, že nebudeme-li plnit jeho přikázání a nebudeme ho poznávat a 
zdokonalovat se tak sami, tak se budeme trestat. Vždyť to všechno stvořil tak 
dokonale, jako je sám dokonalý. 
Je-li Bůh dokonalý a je pravda vše co o něm vyznáváme a čemu věříme, jsme 
lidmi svobodnými a jsme na tom stejně jako Pán Ježíš na tomto světě 
Jinak by nás nemohl nazvat svými bratry a sestrami.  
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Poznáváme stále smysl života a to i v těch nejtěžších chvílích. Vždyť příklad 
Pána Ježíše hovoří za vše. Miloval, ikdyž šel vstříc beznaději smrti. Věřil, že tato 
cesta má svůj smysl, vede k oslavě Otce a třeba si ani neuvědomoval jak velký 
smysl pro nás lidi má.  
Následujme příklad Ježíše a nebojme se, i když se budeme potit krví tak jako on. 
Toto pocení krví nám mnohým připadá jako nemožné a nerealizovatelné. 
V dnešním světě se, ale potíme krví, aniž bychom si to uvědomovali a to je jedna 
z příčin naších hříchů, kdy je nejjednodušší tvrzení že Pán Bůh nás nemá rád. 
                                          Tomáš  Šindelář 
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RŮŽENEC V BOHDANČI 
Tomáš Šindelář bude po dohodě s panem farářem Pavlasem 
vést společnou modlitbu růžence s rozjímáním v kostele 
v Bohdanči každou první sobotu v měsíci, počínaje 
sobotou v červnu 6.6.  Čas byl stanoven na 17. hodinu, je 
ale možné ho dle zájmu změnit, na 18. hodinu. Všichni jste         
srdečně zváni! 
 

 

6. června 
 

4. července 
 

1. srpna 
 

5. září 
 

Otázky o Nejsvětější Trojici 

Jaké je ústřední tajemství víry a křesťanského života? 
Ústředním tajemstvím víry a křesťanského života je tajemství Nejsvětější 

Trojice. Křesťané jsou křtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 

Může pouhý lidský rozum poznat tajemství Nejsvětější Trojice? 
Bůh zanechal několik stop svého trojjediného bytí ve stvoření a ve Starém 
zákoně, avšak hlubina jeho bytí jako Nejsvětější Trojice je nepřístupným 
tajemstvím pro pouhý lidský rozum a také pro víru Izraele před vtělením 
Božího Syna a seslání Ducha Svatého. Toto tajemství, které je pramenem 

všech ostatních tajemství víry, zjevil Ježíš Kristus. 

( Kompendium katechismu katolické církve, karmelitánské nakladatelství,2005) 
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Čas na nikoho nečeká 
_________________________________________ 

 

Aby sis uvědomil cenu sourozence… 
       zeptej se někoho, kdo ho nemá 

aby sis uvědomil cenu deseti let… 
            zeptej se nově rozvedeného páru 
aby sis uvědomil cenu čtyř let… 
            zeptej se maturanta 
aby sis uvědomil cenu jednoho roku… 
            zeptej se studenta, co propadl 
            u závěrečné zkoušky 
aby sis uvědomil cenu devíti měsíců… 
            zeptej se matky, která dala život dítěti, 
            které se narodilo mrtvé 
aby sis uvědomil cenu jednoho měsíce… 
           zeptej se matky, která dala život 
           předčasně narozenému dítěti 
aby sis uvědomil cenu jednoho týdne… 
           zeptej se redaktora týdeníku 
aby sis uvědomil cenu jedné minuty… 
           zeptej se člověka, který zmeškal 
           vlak, autobus, letadlo… 
aby sis uvědomil cenu jedné sekundy… 
           zeptej se člověka, který přežil nehodu 
 

Čas na nikoho nečeká!!! 
Važ si každé chvíle, kterou máš!!! 
 
 
 

 

 

 

SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY 

Vaše sponzorské dary, či příspěvky lze také zasílat 
 na bankovní účet Farnosti Bohdaneč:  438716329/0800,  
do textového pole můžete napsat své jméno, či jméno dárce a účel 
platby, například na provoz kostela, opravy atd. Převod peněz 
z bankovního účtu na druhý účet je nejvýhodnější, co se týče poplatků. 
P. Antonín Pavlas vám  na požádání vystaví potvrzení o sponzorském 
daru pro daňové účely. Srdečné díky za vaši štědrost! 
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R O Z P I S    B O H O S L U Ž E B  2009        

Č e r v e n e c 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  

5.7. Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje 

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

12.7. 15. neděle v mezidobí za Antonína Prchala a rodiče, za manžele 
Hlavovy a Urbancovy 

19.7. 16. neděle v mezidobí za Ladislava Batelku, bratra Františka, jeho 
manželku, rodiče Batelkovy a Musilovy 

26.7. 17. neděle v mezidobí za Josefa a Emilii Bartákovy a syna Ladislava 

S r p e n 

2.8. 18. neděle v mezidobí za Josefa a Marii Novákovy a za rodiče z obojí 
strany a za Jaroslava Bělohlávka 

9.8. 19. neděle v mezidobí za Václava a Marii Tvrdíkovy a za rodiče 
z obojí strany a za dceru Jiřinu a manžela 
Miloslava Růžičkovy 

16.8. 20. neděle v mezidobí za Jaroslava Tvrdíka, jeho manželku, syna 
Václava a Jaroslava a vnučku Vlastu 

23.8. 21. neděle v mezidobí za Františka Tvrdíka, rodiče a rodinu Veselovu 

30.8. 22. neděle v mezidobí za Josefa a Marii Tvrdíkovy, snachu Alenu, 
rodiče Petrusovy, syna Františka a jeho zetě 
Františka Casku a rodinu Čábelických 

Z á ř í 

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

13.9. 24. neděle v mezidobí za Miloslava Kačerovského, jeho rodiče, za 
Františka a Marii Tvrdíkovy, jejich rodiče a 
syna Františka 

20.9. 25. neděle v mezidobí za Františka a Marii Šimkovy, dceru Ludmilu 
Karlovu, za Marii, Jaroslava a Bohuslava 
Jirákovy 

27.9. 26. neděle v mezidobí za Josefa a Marii Tvrdíkovy, syna Pepu a 
rodiče z obojí strany 
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R O Z P I S    B O H O S L U Ž E B  2009        

Ř í j e n 

Datum Liturgická oslava Bohoslužby  

4.10. 27. neděle v mezidobí za Josefa Hlavu, jeho rodiče, rodiče Tvrdíkovy, 
manžele Uhrovy a snachu Vlastu 

11.10. 28. neděle v mezidobí za Bohuslava a Emilii Laudátovy, za Antonína a 
Marii Chudobovy, za Antonína Klápu 

18.10. 29. neděle v mezidobí 
Posvícení  

za rodinu Zajanovu, Kotrbovu a Kratochvílovu 

25.10. 30. neděle v mezidobí za Václava Tvrdíka, rodiče, bratra, jeho 
manželku Věru, za rodiče Tvrdíkovy, syna Karla, 
za rodiče Svobodovy, Vajglovy a Hromasovy 

L i s t o p a d 

1.11. Slavnost Všech 
svatých 

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

8.11. 32. neděle v mezidobí za Františka Trpišovského, jeho rodiče a rodiče 
Kohoutkovy 

15.11. 33. neděle v mezidobí za Františka Brůnu, jeho rodiče a Žofii 
Studničkovou 

22.11. Slavnost Ježíše Krista 
Krále 

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

29.11. 1. neděle adventní za Josefa Musila, rodiče a sourozence, za vnuka 
Martina a rodinu Flekalovu 

P r o s i n e c 

6.12. 2. neděle adventní za Josefa a Anežku Hatákovy, rodiče a sourozence 

13.12. 3. neděle adventní za Václava Tvrdíka, rodiče, bratra, jeho manželku 
Věru, za rodiče Tvrdíkovy, syna Karla, za rodiče 
Svobodovy, Vajglovy a Hromasovy 

20.12. 4. neděle adventní za Josefa Hlavu, dceru Vlastu, za rodinu Hlavovu, 
Tvrdíkovu a Malinovu 

25.12. slavnost Narození 
Páně 
Boží hod vánoční 

za Františka a Marii Veletovy, rodiče a bratra 
Oldřicha a jeho manželku, za rodinu Čermákovu, 
Karlovu, za Barboru Bačkovskou, Hedy a Josefa 
Karlovy, Marii Klečákovou a bratra Josefa 
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KŘÍŽOVÁ CESTA 
Na Velký pátek, 10. dubna o 17. hodině jsme měli v Bohdanči, v rámci 
duchovní obnovy Křížovou cestu, rozjímání, kterou vedl se souhlasem 
našeho kněze P. Antonína Pavlase, Tomáš Šindelář. P. Pavlas měl v tu 
dobu Mši Svatou ve Zbraslavicích.  V začátku rozjímání hrál na varhany 
Mgr. Pavel Růžička, když se přešlo k Božímu hrobu, zpívali jsme již 
bez hudebního doprovodu a opět za vydatné hlasové pomoci Mgr. 
Růžičky. 
Křížová cesta byla pozastavením se na konci postní doby a rozjímáním 
nad její podstatou, jež vyvrcholilo Slavností Vzkříšení a Velikonoc, 
které jsou největší a nejdůležitější křesťanské svátky v roce. 
Srdečné díky panu Šindelářovi,  ministrantům, panu kostelníkovi i všem 
zúčastněným, za přípravu a důstojný, sváteční průběh! 
 
Fotka z Křížové cesty na Velký pátek od paní Libuše Vajglové 
 

 



�   MINISERIÁL o význačných svatých: 

SVATÝ  VÍT  (15. 

Na této stránce se Vám budeme snažit p
Začneme sv. Vítem, který má svátek 15. 
Hylase v přístavním městě
Když mu bylo 12 let a nastalo pr
Diokleciána, uvědomil si otec, jaké nebezpe
znamená. Naléhal na něj po dobrém, aby zapomn

ponořen do smolného kotle a pak p

Sv. Vít je patronem proti uštknutí hady, proti kousnutí psem, chrání proti 
epilepsii  a tanci sv. Víta (cholera) a jeho symbolem je kohout, znak 
ostražitosti.  

Nikde  na světě není sv. Vítu zasv
katedrála. Základní kámen pokládal roku 1344 Karel IV., tehdy ješte jako 
kralevic se svým otcem Janem. Katedrála je sou
Návštěvu si nenechají ročně
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MINISERIÁL o význačných svatých:   Část první

 

SVATÝ  VÍT  (15. červen) 

Na této stránce se Vám budeme snažit přiblížit život ně
neme sv. Vítem, který má svátek 15. června. Sv. Vít  byl synem pohana 

ěstě Mazari di Vallo na západním pob
Když mu bylo 12 let a nastalo pronásledování kř ť

ědomil si otec, jaké nebezpečí pro celou rodinu Vít 
ěj po dobrém, aby zapomněl na křesť

které do ně
Krescencie a její muž Modest. 
Císařský námě
na Hylase. Otec rezignoval a 
svého syna vydal. Valerián dal 
nejdříve Víta zmrskat, pak jej 
přesvědčoval ostrými slovy. 
Vít využil vhodné chvíle a 
společně s 
loďce ze Sicílie. P
na pobřeží jižní Itálie, byli zde 
dopadeni a umu
jedné verze byl Vít nejprve 

en do smolného kotle a pak přetržen  na skřipci.  

Sv. Vít je patronem proti uštknutí hady, proti kousnutí psem, chrání proti 
epilepsii  a tanci sv. Víta (cholera) a jeho symbolem je kohout, znak 

 není sv. Vítu zasvěcen velkolepější chrám, než je pražská 
katedrála. Základní kámen pokládal roku 1344 Karel IV., tehdy ješte jako 
kralevic se svým otcem Janem. Katedrála je součástí Pražského hradu. 

čně ujít tisíce lidí. 
                                                                                   Bohunka Laudátová

ást první     

iblížit život některých světců. 
ervna. Sv. Vít  byl synem pohana 

 Mazari di Vallo na západním pobřeží Sicílie. 
onásledování křesťanů za císaře 

čí pro celou rodinu Vít 
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řský náměstek se obořil 
na Hylase. Otec rezignoval a 
svého syna vydal. Valerián dal 

říve Víta zmrskat, pak jej 
ě čoval ostrými slovy. 

Vít využil vhodné chvíle a 
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řeží jižní Itálie, byli zde 

dopadeni a umučeni. Podle 
jedné verze byl Vít nejprve 

Sv. Vít je patronem proti uštknutí hady, proti kousnutí psem, chrání proti 
epilepsii  a tanci sv. Víta (cholera) a jeho symbolem je kohout, znak 

ější chrám, než je pražská 
katedrála. Základní kámen pokládal roku 1344 Karel IV., tehdy ješte jako 

částí Pražského hradu. 

Bohunka Laudátová 
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VÝLET   NA   SVATOU  HORU … 
se vydařil  ☺ 

Avizovaný výlet na Svatou horu v Příbrami a zámek Dobříš se uskutečnil 
v sobotu 25. dubna. 
Výletu se zúčastnilo 43 zájemců včetně pana řidiče. Autobus se zaplnil 
především lidmi z naší Farnosti - Bohdanče, Nové Louky, Prostřední Vsi, Bělé, 
Tasic, Třebětína, Vickovic.  K nám se také přidali bratři a setry z našich blízkých 
sousedních farností, které spravuje pan farář Pavlas, z Červených Janovic a 
Pertoltic.  Pan farář se k nám nemohl přidat, protože odpoledne měl Mši Svatou a 
tak nám výlet alespoň požehnal. 
Pan řidič cestou „posbíral“ všechny účastníky a pak už jsme mířili přímo do 
Příbrami, kam jsme dorazili okolo 10. hodiny.  Všichni si prohlédli nejen celý 
areál, stánky se suvenýry, někteří se prošli i schody s barokní výzdobou, kterých 
je celkem 300 a vedou do centra Příbrami, ale především poutní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Po předběžné dohodě s tamní paní průvodkyní jsme se zúčastnili společně 
s věřícími z jiné farnosti mše svaté, která se nesla v duchu Velikonoc a 
Vzkříšení. 
Poté se naše výprava vydala k Dobříši, kde jsme se občerstvili a pak navštívili 
krásný barokní zámek s francouzskou zahradou, který je v soukromém  
vlastnictví rodiny Coloredo – Mansfeld. 



19191919.... 
Na zpáteční cestě nám v rychlosti Jana Laudátová přečetla stručnou historii Svaté 
hory a pak už jsme se ubírali k domovu, kam jsme dorazili všichni a v pořádku 
po šesté hodině večerní.  
Počasí nám bylo nám požehnáno, celý den příjemně svítilo sluníčko. 
Výlet se vydařil a tak pomalu plánujeme další.  Uskutečnit by se měl dle zájmu, 
v neděli 12. července do Kostelního Vydří, poutního areálu Panny Marie 
karmelské, kde by v té době měla probíhat tzv. Malá pouť. 
Nedaleko jsou Dačice, kde se nachází zámek, který bychom mohli také navštívit 
a pokud čas dovolí, alespoň se na zpáteční cestě projít krásným náměstím 
v Telči. 

Fotky Svaté hory a zámku Dobříše od Jany Laudátové 
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���� VÝLET DO KOSTELNÍHO VYDŘÍ A ZÁMKU V DAČICÍCH 
V NEDĚLI 12. ČERVENCE 2009 
Tentokrát navštívíme poutní areál v Kostelním Vydří, kde bude tzv. Malá pouť a 
mše od 10. hodin, poté nám převor kláštera zajistí výklad a zájemci si budou 
moci koupit duchovní knihy z tamního Karmelitánského nakladatelství. Letos 
tam slaví 300 let poutního místa Panny Marie Karmelské. 
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY U ANNY HOLUBOVÉ V KOSTELE, NEBO NA 
TEL. 605342779-SMS, do 3.7., PŘEDPOKLÁDÁNÁ CENA 250 KČ, 
ZÁLOHA 100 KČ PŘEDEM, DOPRAVA AUTOBUSEM, S SEBOU 
SVAČINU, PITÍ, LÉKY, PLÁŠTĚNKU, DOBRÉ BOTY A DOBROU 
NÁLADU ☺.   

 
 

 
 

 
 

    

Víte, žeVíte, žeVíte, žeVíte, že... nejpoužívanější slovo v posledních 
měsících je ekonomická krize? 

Víte,Víte,Víte,Víte, jaké slovo je nejdůležitější? Ježíš – 
ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, živý, který má rád 

člověka. 



 

VVVV    E L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R T

Na Hod Boží velikonoční 12.dubna, se uskute
duchovní hudby, vystoupil chrámový sbor ze Želiva, vedený sbormistrem Petrem 
Žákem a Stamicův komorní orchestr, pod vedením Františka Šterbáka. 
Účinkující připravili nevšední kul
přišli.  Vynikající sóla Hany Škva
moll – Christe Eleison a Jany Novákové, která p
od Mozarta, stejně tak jako hudební doprovod 
sborový zpěv mladého souboru  u skladeb J.S.Bacha, W.A.Mozarta a starých 
mistrů, byl opravdu skvělým vystoupením,  které p
všem.  Radost, nadšení, chuť
ač v našem malém kostelíku, jsme všichni hodnotili velmi kladn
potleskem vestoje.  Věříme, že se budeme moci v
vesměs mladými a nadanými lidmi, znovu setkat na n
například na Vánoce. 
Koncert se uskutečnil také díky finan
„ Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy 
při citaře“  Žalm 147, 7 
„Zpívejte Hospodinu píseň novou...“  Žalm 149,1

20202020.... 

E L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R T

ční 12.dubna, se uskutečnil v kostele v
duchovní hudby, vystoupil chrámový sbor ze Želiva, vedený sbormistrem Petrem 

v komorní orchestr, pod vedením Františka Šterbáka. 
ipravili nevšední kulturní a duchovní zážitek všem, kte

išli.  Vynikající sóla Hany Škvařilové, zejména v árii z Mozartovy Velké mše c 
Christe Eleison a Jany Novákové, která přednesla Exsultate, jubilate, také 

 tak jako hudební doprovod Stamicova komorního orchestru a 
v mladého souboru  u skladeb J.S.Bacha, W.A.Mozarta a starých 

ělým vystoupením,  které přineslo nevšední zážitek nám 
všem.  Radost, nadšení, chuť zpívat a hrát a zejména profesionální vystup

našem malém kostelíku, jsme všichni hodnotili velmi kladn
ěříme, že se budeme moci v budoucnu s

s mladými a nadanými lidmi, znovu setkat na některém z

čnil také díky finanční podpoře naší Farnosti a sponzor
Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy 

 
„Zpívejte Hospodinu píseň novou...“  Žalm 149,1 

E L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R TE L I K O N O Č N Í   K O N C E R T 

 
kostele v Bohdanči koncert 

duchovní hudby, vystoupil chrámový sbor ze Želiva, vedený sbormistrem Petrem 
v komorní orchestr, pod vedením Františka Šterbáka.  

turní a duchovní zážitek všem, kteří na koncert 
Mozartovy Velké mše c 

ednesla Exsultate, jubilate, také 
Stamicova komorního orchestru a 

v mladého souboru  u skladeb J.S.Bacha, W.A.Mozarta a starých 
řineslo nevšední zážitek nám 

 zpívat a hrát a zejména profesionální vystupování, 
našem malém kostelíku, jsme všichni hodnotili velmi kladně a vděčně – 

budoucnu s těmito příjemnými, 
ěkterém z dalších koncertů, 

e naší Farnosti a sponzorů.                           
Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy  
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INFORMACE Z OBCE BOHDANEČ 
Ohlédnutí za kulturními akcemi v obci Bohdaneč 

 
Kulturní komise při Obecním úřadě Bohdaneč pořádala již tradiční akce se 
zaměřením převážně na děti a mládež. 

�  Mikulášská nadílka  ���� 
Dne 6.12.2008 proběhla v bohdanečské sokolovně již tradiční Mikulášská 
nadílka. Po spoustě soutěžích, podmalovaných  reprodukovanou hudbou, 
přišel za dětmi Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Děti opouštěly 
sokolovnu s bohatou nadílkou a rozzářenými očičkami. 
 

 ☼  Dětský maškarní karneval  � 
Každoroční rej masek se konal dne 28.3.2009 v bohdanečské sokolovně. O 
zpestření akce se postaral  DJ a moderátor v jedné osobě, který celou akcí 
provázel, s dětmi byl v neustálém kontaktu a dokonce se snažil do soutěží 
a tance zapojit   i dospělé, což se mu i podařilo. Po spoustě soutěžích o 
hodnotné ceny byl dětský maškarní karneval ukončen vyhlášením 
nejhezčích masek. 
 

♫   Velikonoční taneční zábava   ♪   
Po více jak šesti letech se pod střechou bohdanečské sokolovny pořádala 
dne 12.4. taneční zábava pro dospělé pod taktovkou místního obecního 
úřadu a za výrazné podpory sponzorů, kterým za to patří velký dík. K tanci 
a poslechu hrála skupina Trio, která zde slavila nemalý úspěch. Tanečníci 
parket téměř neopouštěli, snad jen když se úderem půlnoci losovaly 
vstupenky a pár šťastlivců si odneslo hodnotné ceny jako fotoaparát, 
rychlovarnou konev a další. Zábava končila téměř ráno na Velikonoční 
pondělí, ale i tak spousta koledníků vyrazila o pár hodin déle na koledu. 
Snad tato zábava bude klíčem k dalším akcím v podobném duchu a lidé se 
budou moci i nadále scházet u dobré zábavy jak tomu bylo, nejen zde, 
zvykem 
Příště se budeme snažit seznámit občany nejen s kulturním děním 
v obci, ale i s novinkami ve výstavbě, podanými žádostmi o dotace, 
případně s problémy, které obec trápí. 
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Krátce….Krátce….Krátce….Krátce….����    

� nové číslo bankovního účtu Farnosti  Bohdaneč je od května 
438716329/0800, v minulém Zpravodaji bylo ještě uvedeno číslo, které už 
neplatí!!! 

� další číslo našeho časopisu - Zpravodaje by mělo vyjít na podzim, v září, 
časopis je neprodejný, pouze pro účely ŘK farnosti Bohdaneč, příspěvky na 
tisk a papír jsou vítány 

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

� oprava venkovní omítky na kostele v Bohdanči bude pokračovat, 
shromažďují se finance na severní stranu a věž, předem děkujeme i za vaše 
dary, které budete chtít poskytnout 

� schody na věž, o kterých jsme informovali v minulém čísle, jsou téměř 
hotové, také díky práci pana Josefa Slavíka z Kotoučova, pana Josefa 
Nováka z Nové Louky a pana Jaroslava Píchy z Bohdanče, pan Haták ještě 
dodělá úpravy, zábradlí 

� do tohoto čísla nám, kromě členů redakční rady, přispěli svými 
informacemi, články, obrázky také: Ing. Jan Veleta, Ing. František Nešpor, 
Obec Bohdaneč, Ing. Leoš Dynda, Mgr. Pavel Růžička, paní Libuše 
Vajglová, srdečné díky za příspěvky a novinky o které je náš Zpravodaj 
pestřejší 

� OMLUVA ZA CHYBY TISKU z minulého čísla: v Rozpise bohoslužeb 
na celý rok došlo k překlepu křestního jména u paní Boženy Hauzerové; 
v příspěvku z Červených Janovic byla na konci článku chyba u data 
Biřmování, které tam proběhlo v říjnu roku 2006; díky za upozornění - 
příspěvky se čtou; za chyby se omlouváme! 

� uprostřed tohoto čísla je vložen opět Rozpis bohoslužeb na půl roku 
dopředu pro vaši informaci; Rozpis na celý rok byl vložen do minulého 
čísla Zpravodaje; Rozpis na čtvrt roku, visí také venku ve vitrínce na 
dveřích kostela, pokud by si někteří z vás přáli změnu, či chtěli něco 
doplnit, nebo zrušit, obraťte se na paní Ž.Tvrdíkovou, nebo na kostelníka 
pana J.Holuba, rádi s vámi případné změny domluví. 

 
 
    
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK…PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK…PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK…PODĚKOVÁNÍ  ZA  TISK…    
    

za technickou pomoc při tisku tohoto čísla Zpravodaje  
- Obecnímu úřadu v Bohdanči, paní Stanislavě Benešové. 
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Připravované akce: 
� Růženec – každou první sobotu v měsíci; počínaje sobotou 6. června, 

v podvečer bude v 17. hodin v kostele v Bohdanči společná modlitba 
růžence s rozjímáním s Tomášem Šindelářem  

� výlet-pouť do klášterního areálu Panny Marie Karmelské v Kostelním 
Vydří, kde bude tzv. Malá pouť a na nedaleký zámek Dačice pro naše 
farníky v neděli 12. července 2009 - více informací na straně 9. 

� koncem července, nebo v srpnu bude brigáda – generální úklid  kostela 
v Bohdanči, všichni budou vítáni, více informací podá včas pan kostelník 

� výstava Svatý Pavel – apoštol národů,  k 2000. výročí jeho narození  
bude od srpna do září  k vidění také  v kostele v Bohdanči,  vždy půl 
hodiny před a půl hodiny po mši 
 

Plánované akce: 
� během podzimu by mělo vyjít další číslo našeho Zpravodaje 
� dle zájmu bychom letos podnikli ještě jeden kratší výlet do Želiva, 

Hoješína, nebo Luže 
� na podzim by měl být vymalován kostel Navštívení Panny Marie ve 

Třebětíně stejným způsobem jako loni v kostel sv. Jiří v Pertolticích 
 

Akce v okolí: 
� 11. července  v sobotu v 19.00  proběhne v kostele sv. Martina v Červených 

Janovicích koncert Mgr. Pavla Růžičky, který se tímto také rozloučí 
s Červenými Janovicemi, a to jak s Farností, tak se Základní školou, kde 
působil několik let na druhém stupni jako učitel češtiny a hudby, Mgr. 
Růžička nám vypomáhal krásným profesionálním hraním  a zpěvem také na 
našich bohoslužbách v Bohdanči; v lednu letošního roku se svým sborem 
zde  také koncertoval; je škoda, že si janovičtí nechali zrušit druhý stupeň 
Základní školy a tak nezbyde, než panu učiteli popřát hodně štěstí jak 
v profesním tak i osobním životě na novém působišti a hlavně Boží 
požehnání! 

� 19. července v neděli, bude v Červených Janovicích slavnostní  bohoslužba 
ke stému výročí položení základního kamene tamního kostela sv. Martina; 
pozván je rovněž Mons. Josef  Kajnek, na varhany ještě doprovodí Mgr. 
Pavel Růžička a celá akce bude událostí jak pro místní věřící, tak i pro 
ostatní občany. 
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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 BĚHEM ROKU 
Čtvrtek 16.00 *  Červené Janovice 
Pátek 16.00 *  Zbraslavice 

Sobota 16.00 *  Pertoltice 
Neděle      9.30 Bohdane č 

    11.00 Červené Janovice 
   14.00**  Třebětín  
   14.00*** Michalovice  

       *  V letním období jsou slouženy Mše svaté ve všední den v 17 hodin 
       **  V letním období každou první neděli v měsíci, počínaje 3.5. 
       ***   V letním období každou druhou neděli v měsíci, počínaje 10.5. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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. 


