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(Betlém, malovala česká malířka Marie Fischerová-Kvěchová, 

 která se narodila 24.3.1892 v Kutné Hoře a letos by se dožila 120.let) 
 
 

 

Na svět přichází láska 

A jestli v něm dál nebude, 

Je celý lidský život fraška 

A tím nejčernějším osudem. 

 

Na svět přichází člověk, 

Má jméno moje, má i tvé. 

A každý z nás žitím rozhodne 

 O tom černém, či zářivém. 
 

 

František Trtílek, (D)otazníky. 
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Vážení občané a farníci, 
 

dovolte mi, prosím, abych se nejprve krátce představil. 
Pocházím z Desné u Litomyšle. Je to malá vesnička, která 
má asi 300 obyvatel, uprostřed stojí malá kaplička zasvěcena 
také svatým. Petrovi a Pavlovi. Obec patří spolu s několika 
dalšími do farnosti Mladočov. Tamní kostel je zasvěcen 
svatému Bartoloměji.    

Mám mladšího bratra Jiřího. Pracuje jako truhlář, je ženatý.   
Do školy jsem dojížděl do Dolního Újezdu a to od první až do osmé třídy. 
Vyučil jsem se tesařem v Pardubicích, tam jsem také absolvoval nástavbové studium  
s maturitou. Po civilní službě na faře v Litomyšli jsem pracoval dva roky v tesařské 
firmě.  

V roce 2000 jsem nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích  
a následně jsem studoval pět let Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Jáhenské svěcení jsem přijal 24. června 2006 v Hradci Králové, na kněze 
jsem byl vysvěcen též v Hradci Králové a to 16. září 2006. 
Od července 2006 jsem byl v Novém Městě nad Metují. Toto město je obklopeno 
malebnou krajinou, poskytující překrásné výhledy. Nové Město nad Metují se také 
může pochlubit bohatou historií i kulturním životem. 

Od srpna roku 2008 jsem byl ustanoven do farnosti Sádek a Korouhev. 
V Korouhvi i v Sádku jsem působil čtyři roky. Poznal jsem zde mnoho lidí, kteří byli 
otevřeni pro spolupráci a se kterými jsme budovali dobré vztahy.  
 Na podzim tohoto roku jsem byl ustanoven do farností Zbraslavice, Bohdaneč, 
Červené Janovice a Pertoltice. Ačkoli v těchto farnostech nejsem dlouho, setkal jsem se 
s laskavým přijetím i milou pozorností. Vidím a jsem rád, že se mnozí zapojují do 
farního i společenského života. I já bych se rád zapojil do vzájemného setkávání lidí 
dobré vůle, mezi sebou navzájem i v setkávání s hodnotami, které nás přesahují. 

   
Blíží se vánoční svátky, doba, kdy jsou si lidé k sobě nějak blíže a rodí se v nás 

nová naděje. Hřejivé světlo od betlémských jeslí jakoby v nás tuto nadějí rozněcovalo. 
Ano, to je poselství vánočních svátků, naděje pramenící v tom, který k nám přichází  
a stává se člověkem. On se stal nadějí i jejím garantem.    
V této době, kdy se mnoho jistot stává velmi nejistými, tušíme, jak je pro nás Naděje 
důležitá.  

Rád bych vás pozval, abyste přišli navštívit místní kostel, třeba se jen podívat na 
zdejší betlém. Zvu vás také na vánoční bohoslužby, budeme si společně připomínat 
zrození naší Naděje.  

Přeji Vám všem vánoční svátky, naplněné opravdovou pohodou, mnoha 
krásnými setkáními a také požehnaný nový rok. 

P. Stanislav Tomšíček 
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   MINISERIÁL o našich kostelích, kaplích, kapličkách, křížkách  

a význačných místech:   Část patnáctá    
 

B O H D A N E Č  
 

Vznik farnosti Bohdaneč 

Toto vyprávění nás zavede až na začátek vzniku farnosti.  V kronice farnosti jsou 
popsány stránky o vzniku, nejen v češtině, ale některé listiny jsou přepisované 
v původním jazyce němčině nebo latině.  Vyprávění sahá až do úmrtí prvního kněze 
farnosti. O dalších farářích a hlavně opravách kostela, o kterých se v kronice nejvíc 
píše, vznikne postupně další rubrika v našem časopise. 

V kronice se o vzniku farnosti píše toto: 

Původ nynejší fary ve vsi Bohdaneč, která dle starých udání ku rozdílu města 
Bohdaneč u Pardubic nazývala se :,, Bohdaneč zelená“ není starý a jak listina 
založení této fary udává,  padá do roku 1759 a pozůstává do dnešního dne. Poneváč 
však dle archeologických Památek  ,,Časopis Musea království Českého pro dějepis“ 
díl 5. Sešit 6 a 8 Bohdaneč zelená ještě za časů Balbínových městečkem byla, avšak 
ku konci století 17. Zanikla, měla též svojí faru, neb roku 1350 uvádí se kostel 
Bohdanecký v známém seznamu mezi farními v děkanátu Štěpanovském. Knihy 
konfirmační arcibiskupství Pražského dochovaly nám jména jeho tehdejších 
kollatorů :,,Roku 1367 volili Jan a Kropáč, Kuneš, Mikuláš bratří z Bohdanče, 
Horyna, Jan a Jarek bratří ze Šlechtína nového faráře ku kostelu Bohdaneckému, jejž 
farář Zbraslavický v duchovní správu uváděl. Roku 1390 učinil totéž Robert, Ctibor 
a Jan z Bohdanče, panoši a Vacek ze Šlechtína. Roku 1405 volili Robert z Bohdanče 
a ze Šlechtína nového faráře osadě Bohdanecké. 

Při husitských válkách r. 1443 přišlo městečko Bohdaneč zelená ku spustošení a s 
ním i tvrz Bohdanecká,  prasídlo rytířů Bohdaneckých z Hodkova, i fara v městečku 
stávající a Bohdaneč přestala míti faru vlastní a byla s celým kostelním poddacím, co 
filialní kostel přivtělena děkanství Ledečskému a od tamtud ohledně zprávy 
duchovní spravována a zaopatřována a sice až do roku 1759. 

Na tuto nově ustanovenou faru byl co novofarář jmenován P. Jan Antoním Kilián, 
starší kaplan ledečský, který od roka 1734 až do svého jmenování za prvofaráře do 
nové ustanovené fary v Bohdanči tedy až do roka 1759 v Ledči u tamějších p. 
děkanu:,,Jana Alexandra Kloffetiusa (starší děkanem ledeckým v roce 1717 a zemřel 
v Ledči dne 12.června 1749) pak u ledečského děkana Mariana Schutzbertha ze 
Schutzverthu (ten se stal děkanem ledečským v roku 1750, byl z řádu premonstrátů 
Strahovských, který v roce 1757 ledečské beneficium zanechal a zpět na Strahov do 
kláštera se navrátil) a konečně u p. děkana Jana Josefa Neffka, který se stal děkanem  
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v Ledči v roku 1758 a měl 
kaplany P.Jana Antonína 
Kiliána a p. Josefa Bunka- 
z nichžto p. Jan Kilian v r. 
1759 co prvofarář 
v Bohdanči jmenován byl, 
pocházel z města Příbramě a 
dne 30.srpna 1759 se do 
Bohdanče přistěhoval. 

 

Poneváč však ten čas roku 
1759 fara ve vsi Bohdanči 
ještě postavena nebyla, 

bydlel přistěhovaný prvofarář p. Jan Kilián po dvě léta v panském dvoře 
v Bohdanči, kde se tenkráte dva pokoje k obývání nacházely. Roku 1762 se 
přistěhoval vedle kostela na útraty vrchnostenské do nově vystavené fary, na 
kteréžto vystavení dříví potřebné ze zádušního bohdaneckého lesa vykázáno a 
upotřebeno bylo. 

Tento horlivý a zbožný farář zaopatřil ze svého vlastního jmění pro kostel 
bohdanecký: Monstranci z mosazného plechu pozlacenou, liborium též takoví, 
jeden kalich též takový a jeden misál, kterýžto věci všecky až posud se při zdejším 
chrámu Páně nacházejí. 

Byl, co kaplan v Ledči od roku 1734 až do roku 1759, od té doby tj. od roku 1759 až 
do roku 1764 co farář v Bohdanči však poněkud churavý, při němžto starší kaplan 
z Ledec p. Josef Bunk 5 let v Bohdanči v správě duchovní,  co výpomocný kaplan 
byl. 

P. Jan Antonín Kilian, prvofarář v Bohdanči dne 8. Března 1764 svátostmi 
umírajících zaopatřen v Pánu zesnul a byl od vysoce důstojného a slovutného Pana 
Ignáce Novomtěnskýho, vikáře a arciděkana Kutnohorského pohřben a odpočívá 
v kostele Bohdaneckém:,, ante azamsti Joannes Nepomuceni“, kterýžto však oltář 
stával jinde a sice na oblouku první u presbyteria, a proto tento hrob zmíněný 
nachází se nyní před kazatelnou v tu stranu k velkému oltáři- jest to pouze 
jednoduchý vyklenutý hrob, který se již kolikáte při velkém návalu lidí v kostele 
probořil a opraven býti musel a v tom jest pohřben prvofarář P.Jan Antonín Kilian. 

V příštím čísle se můžete těšit na článek o současné Bohdanči a o dalším faráři 
bohdanečském.                    

    

Jana Laudátová 

Bohdaneč, fara vedle kostela 
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NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE PRO BOHDANEČKOU FARNOST 

Od října letošního roku máme nového duchovního správce P. Mgr. Stanislava 
Tomšíčka, který k nám přijel ze dvou farností Sádek a Korouhev. P. Stanislava 
k nám do Farnosti uvedl generální vikář Mons. Josef Socha během Mše svaté.  
Přivítali jsme ho také my všichni, za celou bohdanečskou farnost přečetla uvítací řeč 
s modlitbou  paní Žofie Tvrdíková, P. Tomšíčkovi byly předány drobné dárky od 
firmy Zelená Bohdaneč.  
P. Tomšíček bude, kromě bohdanečské farnosti, ještě spravovat Červené Janovice, 
Pertoltice a Zbraslavice.  

Přejeme mu, aby se mu v našem kraji líbilo a všichni jsme s pomocí Boží, bez 
ohledu na věk a jiné rozdílnosti, společnými silami dále udržovali a vylepšovali naši 
farnost, vše, co je v ní, stejně tak jako život v našich obcích. 
  

 
 

Příspěvek Th et Ph Mgr. Karla Pompeho, emeritního profesora 

 

OKÉNKO DO DUŠE: Přijď, Pane a vysvoboď nás....!“ 

 

Opět jsme završili církevní rok cyklu B, abychom si připomněli ten 
čtvrtý příchod Kristův. Tam již nebude chléb a víno, tam bude On – 
Král všehomíra (tj. nebe i země)! A tak vstoupíme letošním sobotním 
večerem 1. prosince do dalšího očekávání v cyklu C nedělních perikop, 

abychom se, v připomenutí již adventní neděle „Gaudete!“ (Radujte se) těšili na 
příchod narozeného Ježíška! 
 Co říci na tomto místě Zpravodaje? Především přivítat P. Stanislava do 
farnosti – nejen bohdanečské. On k vám přichází se srdcem otevřeným, plným 
kněžské lásky. Vy mu oplácejte stejnou měrou – pochopením, pomocí, přátelskou 
úctou i modlitbou! 
 Vzpomínám zároveň na kněze, přítele naší rodiny po nejdelší dobu mých 
studentských let – P. Karla Pavlíčka. Rád konal v bohdanečském kostele tehdy velmi 
oblíbené roráty v 6. hod. ráno. Aby nezklamal početný věřící lid, jezdil ze Zbraslavic 
už v předvečer na noc do fary v Bohdanči, poněvadž časté závěje i náledí nebyly 
časně ráno odstraňovány. Bylo samozřejmé, že se hrálo a zpívalo (pp. Jůna, Veleta, 
Musil, Šeda, Tvrdík, Všetečka). Z té doby znám dodnes nazpaměť většinu 
adventních písní (včetně Anděl Páně apod.) A samozřejmě pak i vánoční... 
 Budeme rozjímat o slovech proroků. Chceme jít s Ježíšem tou cestou 
z Betléma až v jeho lidství oslaveném zmrtvýchvstáním, k jeho Nanebevstoupení.  
A pak – žít ze svátostí! 
 Pane Ježíši, veď nás, nedokonalé, podle svých úradků, abychom byli hodni 
Tvé lásky a Tvých darů! 
        Váš Karel Pompe 

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


7. 
VOLBY DO NOVÉ FARNÍ RADY V BOHDANEČSKÉ FARNOSTI 

 
 

O třetí adventní neděli, 16. prosince 2012, proběhly po skončení Mše svaté, volby 
do nové farní rady v naší farnosti. Farníci navrhli 25 kandidátů, s kandidaturou 
souhlasilo 15 z nich a z těch měli farníci zvolit, jak v ohláškách oznámil pan farář, 8 
zástupců do nové farní rady na další období. V příloze je seznam všech kandidátů  
a počet hlasů, které ve volbách dostali.  Děkujeme všem kandidátům a také voličům, 
protože jim není lhostejný život, chod a budoucnost naší farnosti. 

 

Volby do farní rady v Bohdanči 16. 12. 2012 
Výsledky všech kandidátů – podle počtu hlasů 

 

1. 
 

PAN JOSEF HOLUB 
 

13 
 

2. 
 

PAN STANISLAV PETRUS 
 
 

13 
 

3. 
 

PANÍ ANNA HOLUBOVÁ 
 

12 
4. 

 

PANÍ MARTA STEHLÍKOVÁ 
 

11 
5. PAN JOSEF LAUDÁT 11 

 

6. 
 

PANÍ JANA LAUDÁTOVÁ 
 
 

11 
 

7. 
 

PANÍ DANA MLČOCHOVÁ 
 
 

10 
 

8. 
 

PAN JOSEF SLAVÍK 
 
 

9 

9. 
 

SLEČNA JANA LAUDÁTOVÁ 
 
 

7 
10. SLEČNA BOHUMILA LAUDÁTOVÁ 

 
 

7 
 

11. 
 

PANÍ LIBUŠE VAJGLOVÁ 
 
 

6 
12. ING JAN VELETA 4 

 

13. PAN PAVEL UTTENDORFSKÝ 
 
 

4 
 

14. PAN JOSEF JENÍČEK 2 
 

15. PANÍ MARTINA UTTENDORFSKÁ 2 
 

Hlasy sečetli a podepsali:   Josef Laudát  a  Anna Holubová 
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BŮH MÁ PLÁN I S TEBOU 

Pokud jste pohlceni tím, co všechno nejste a co nedokážete, 

podívejte se do zrcadla 
Bůh vás chce použít, má pro vás svůj plán. Počítá se všemi talenty, dary  

a schopnostmi, kterými vás obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co nejste, 

podívejte se do zrcadla a uvědomte si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí váš potenciál  

a svou slávu ve vás. Neporovnává vás s člověkem vedle vás, aby si zjistil, zda 

jsou vaše schopnosti tabulkově srovnatelné. Zajímá ho, jak vy používáte 

potenciál, který do vás vložil. Odpálkuje každou výmluvu, kterou mu nadhodíte, 

abyste mohli ignorovat nebo odmítat jeho dary. 

Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy 
V Bibli vidíme, že Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy. 

Někdy povolal lidi, kteří byli na dně, protože se nechali pohltit svým hříchem. 

Někdy – docela často – povolává lidi, kteří jsou nízko na společenském žebříčku 

nebo jsou dokonce ze společnosti vyloučeni. Mnoho z nich by mělo docela 

dobrou výmluvu, proč nemohou Bohu sloužit, když je povolal. Jednou jsem četl 

seznam, který začínal takto: 

 

Abrahám byl moc starý. Jakub byl lhář. Timotej měl žaludeční vředy. 
Petr byl zbabělý. Mojžíš koktal a byl vrah. David byl cizoložník. 
Marek byl nespolehlivý. Ozeáš měl za ženu prostitutku. Noemi byla 
stejně jako Rút vdova. Jonáš byl neposlušný. Miriam byla drbna. 
Tomáš pochyboval. Eliáš trpěl depresí. Jan Křtitel se legračně 
oblékal. Pavel pronásledoval církev. Marta byla příliš úzkostlivá. 
Zacheus byl moc malý. Maria byla jenom teenager. Lazar byl mrtvý. 

Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy sami 
Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy 

sami. Volá vás, abyste byli pokorní, spoléhali na něj, a uvědomovali si, jak ho 

potřebujete, abyste mu byli schopni lépe sloužit. 

Nebojte se mu odevzdávat, nebojte se vyjít, nebojte se být s ním v kontaktu! 

Zpracováno podle knihy: Crash test, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 

 
 
 
 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Crash-test_101377.html
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   MINISERIÁL o význačných svatých:       Část patnáctá 

Svatý Ambrož   ( 7. prosince ) 

Jeden ze čtyř největších církevních učitelů latinské, 
západní církve, sv. Ambrož, byl synem císařského 
místodržitele v Galii a narodil se pravděpodobně 
v Trevíru. Po brzké smrti otce odešel Ambrož 
s matkou do Říma, kde získal základní a právnické 
vzdělání. V r. 374 zasáhl jako státní činitel do 
bouří okolo volby nového milánského biskupa, 
který měl nahradit zemřelého ariánského biskupa 
Auxentia. Ambrož dosáhl mezi katolíky a ariány 
kompromisu a sám byl navržen na biskupský 
stolec. Sv. Ambrož se neobyčejně zasloužil o 
prestiž města Milána a zdejší katolické církve. 
Nalezl například ostatky sv. Nazaria a Celsa, 
Gervasia a Protasia a důstojně je uložil 
v milánském dómě.  
Podle vzoru liturgie sv. Basila vytvořil sv. Ambrož 
tzv. ambroziánskou liturgii.   
Býval také označován za autora textu  Te Deum laudamus (chvalozpěvu Tebe Bože 
chválíme). Sepsal první učebnici etiky latinského křesťanství De officiis (O 
povinnostech).  
Sv. Ambrož zemřel 4.dubna 397 v Miláně a jeho heslo Vytrvalá práce přemůže vše 
se stalo nesmrtelným. Jeho ostatky odpočívají v milánském starobylém chrámu sv. 
Ambrože, v prostřední lodi.  

Bohunka Laudátová  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY 

Vaše sponzorské dary, či příspěvky lze také zasílat 

 na bankovní účet Farnosti Bohdaneč:  438716329/0800,  

do textového pole můžete napsat své jméno, či jméno dárce a účel 

platby, například na provoz kostela, opravy atd. Převod peněz 

z bankovního účtu na druhý účet je nejvýhodnější, co se týče poplatků. 

P. Stanislav Tomšíček vám na požádání vystaví potvrzení  

o sponzorském daru pro daňové účely.  Srdečné díky za vaši štědrost! 
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU V BOHDANČI 
 

Jako každoročně, také letos jsme oslavili 
Poděkováním za úrodu slavnost  
Havelského posvícení v Bohdanči.   
Před obětní stůl byly opět naaranžované 
plodiny všech možných druhů a barev ze 
zahrádek, polí, luk a lesů, včetně 
podzimních květin, kterým se říká lidově 
Posvícení, nebo Václavky, ale botanicky 
to jsou vytrvalé astry.  Obětní stůl zdobil 
místo vázy s květinami – chléb.  
Na přípravě se podílely farnice Jitka 
Píchová, Jana Mudrochová, Anna 
Holubová a plodiny poslala také paní 
Milada Kopecká, rodina Laudátových.  
Poděkování za úrodu zde ještě odsloužil P. Mgr Antonín Pavlas, již společně, 
s právě nastupujícím P. Mgr. Stanislavem Tomšíčkem. Během mše se jak žehnalo, 
tak děkovalo za plodiny a modlitby, na konci zaznělo také Te Deum (Bože chválíme 
Tebe...). Oslava se vydařila, všem, kteří přispěli svojí pomocí patří poděkování.  

 

   

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ - výuka po internetu   

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že byl přidán na naše internetové 
stránky farnosti odkaz na internetové náboženství pro dospělé. Došlo k tomu po 
dohodě a díky vstřícnosti autora tohoto vzdělávání P. Mgr. Martina Sklenáře 
z vlašimské farnosti. Hodiny náboženství už se rozběhly, celý školní rok bude každý 
týden vycházet jedna lekce, v současné době je zveřejněna na internetu již 12 lekce, 
ze Starého zákona. 
 Ten, kdo nemá přístup na internet a přesto by si chtěl tyto materiály přečíst, nebo si 
je dále uschovat, může se obrátit na Annu Holubovou, která mu všechny doposud 
zveřejněné lekce vytiskne. 
Měli bychom si i jako dospělí, bez rozdílu věku,  rozšiřovat naše vědomosti, protože 
máme povinnost předávat víru dále, svým dětem. Bůh se nás právě na to bude  na 
konci ptát. Letošní rok je Rokem víry, kterou můžeme utužit také zopakováním si, 
nebo rozšířením dalších znalostí z Písma. Materiály jsou velmi pěkně zpracované, 
takže určitě využijte příležitosti k dalšímu obohacení svých vědomostí. 

 
 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  KOPÍROVÁNÍ 

- Obecnímu úřadu v Bohdanči, 

paní Stanislavě Benešové 
 



11. 

 

M O D L I T B A  Z  R O K U  1 4 1 2 

 

Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta pravda i život 

jak málo je těch, kteří v těchto dobách chodí s Tebou 

jak málo je těch, kteří Tebe, svou hlavu 

napodobují v pracovitosti a trpělivosti,  

v pokoře a čistotě. 

Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí, 

dopřej maličkému svému stádci, aby Tě nezrazovalo, 

ale úzkou cestou Tě následovalo až do konce 

Amen. 

 

DUCHOVNÍ PÁSMO  
K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA 

 

V neděli, 7. října, odpoledne se uskutečnilo v Bohdanči, v kostele Zvěstování Páně, 
duchovní pásmo, komponovaný pořad věnovaný patronu českého národa s názvem 

K poctě svatého Václava, na 
kterém jsme přivítali dva 
známé umělce: Alfréda 
Strejčka – umělecký přednes 
a profesora Václava Uhlíře – 
varhanní doprovod. 
Program začal improvizací 
na původní nápěv chorálu 
Svatý Václave. Pokračoval 
recitací a varhanním 
doprovodem. Na konci, jako 
přídavek, pan Alfréd 
Strejček recitoval modlitbu 
z roku 1412, která je velmi 
aktuální i pro naše časy  
a my jsme ji, s jeho 
dovolením, otiskli v tomto 
čísle i pro vás. 
Profesionálním vystoupením 
vysoké kvality oba umělci 

potvrdili, že patří ve svém oboru mezi špičky, pan Strejček svým přednesem najde 
stěží sobě rovného a stejně tak pan varhaník Uhlíř, který hraje v katedrále Svatého 
Ducha v Hradci Králové a který zahrál během vystoupení na naše varhany tak, jako 
ještě nikdo doposud před ním v našem kostele.  
Všichni návštěvníci si z pásma odnášeli hluboký umělecký zážitek. Po představení 
jsme měli možnost s oběma účinkujícími krátce mluvit, byli velmi ochotní, působí 
skromným a přirozeným dojmem.  
Požádala jsem pana Strejčka, zda by 
nám napsal něco do našeho 
Zpravodaje a jeho věnování 
církevnímu společenství zde, 
v Bohdanči je hned vedle s jeho 
podpisem.  Věříme, že budeme mít 
možnost opět někdy oba umělce 
přivítat zde v Bohdanči.  A.H. 
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TŘETÍ ADVENTNÍ POSEZENÍ V BOHDANČI 
 

Plánované adventní posezení farníků, v pořadí již třetí, se uskutečnilo o třetí neděli 
adventní, tentokráte mimořádně v bývalé restauraci u Franclů.  Naše farní místnost 
na faře je teď v menší rekonstrukci, oškrábala se omítka, štukovaly stěny a vše se 
bude malovat. Proto jsme využili nabídky a přesunuli se letos k Franclům. Místnost 
byla ozdobena větvemi ze smrčků a ve váze byly rovněž smrkové větve se zlatým 
jmelím. Většina přinesla něco k mlsání a ochutnávce, pití bylo zajištěno. Sešlo se nás 
kolem 20., pan farář hrál hodně s dětmi hry, ostatní si povídali, ke konci zaznělo  
i několik koled. Místnost byla příjemně vytopena krbovými kamny a jako pozornost 
podniku nám prodavač ze sousední prodejny potravin přinesl na 4. talířkách 
bonbóny, které ocenily hlavně děti. Setkání se konalo od 15.00 do 18.00, kdy jsme se 
postupně rozešli domů.  Poděkování patří za možnost využití prostor Franclům, J. 
Mudrochové za zaplacení limonád pro děti, D. Mlčochové za pomoc při úklidu na 
konci, A. Holubové za organizaci, přípravu a výzdobu místnosti a všem hostům, 
kteří se přišli svátečně naladit a pobavit za jejich účast. Věříme, že o příštím adventě 
se naše setkání opět uskuteční, tentokráte již v nově opravené místnosti na faře. 

 
 

ADVENTNÍ VÝZDOBA DO KOSTELA 
Adventní antipendium, což je fialové roucho, které se věší na přední stěnu hlavního 
oltáře, postrádáme již dlouho v naší výbavě ve skříňce na faře a tak jsme letos v létě 
koupili krásnou fialovou látku a toto roucho nám laskavě ušila paní Marta Tvrdíková 
(rozená Stehlíková), která ho kostelu darovala a patří jí za to poděkování.  
Poděkování za výrobu a ozdobení letošního adventního věnce patří, stejně jako loni, 
paní Martě Stehlíkové a Martě Holubové. 
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IDYLICKÁ PŘEDSTAVA VÁNOC 
 
 

MNOZÍ SE TĚŠÍ NA VÁNOČNÍ POHODU,  
KTERÁ JE ALE IDYLICKÁ, JAKO CELÉ VÁNOCE… 

 
 

ORIGINÁLNÍ VÁNOCE NEBYLY ŽÁDNOU IDYLOU 
Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému 
hloupému byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat 
na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila.  

 
 

. JET NA OSLU JE NEPOHODLNÉ 
Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož 
pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, 
jak dopadne cesta do Betléma, zda se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě 
narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, pokud by 
se dítě narodilo cestou. I kdyby měli ledacos s sebou, byli tehdejší poutníci odkázáni 
v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých 
lidí. Velkým problémem muselo být i sehnat 
dostatek teplé vody na koupel novorozence. A pak 
ten neklid kolem děťátka, sběh lidí. A další cesta, 
která nevedla domů, ale do ciziny… Jen blázen 
mohl by toto nazvat idylou. Bylo to obrovské lidské 
a zároveň i Boží drama.  
 

VÁNOCE PROMLOUVAJÍ RŮZNĚ 
Tak, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám obraz 
Vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a 
šťastných, jinak v dobách těžkých, jinak v mládí, 
jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, 
když rodina žije harmonicky, jinak když není úplná…Vždy k nám ale vánoční obraz 
mluví. Proto je třeba se do něho podívat, ano, vždy se postavit před tuto velkou 
Boží zvěst. 
 
 

VÁNOCE JSOU VŽDYCKY NOVÉ, VŽDY MLUVÍ K NAŠEMU ŽIVOTU 
Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme hloupé 
představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně opakují.  
Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám 
připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím 
i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná 
láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský žal.  
To vše se ovšem stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé setkáme s Boží 
pravdou lidského příběhu Svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí mír 
a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží. 
Zpracováno podle publikace P. Piťhy "Vánoce", vydal Comdes.cz 
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PŘEČETLI  JSME  ZA  VÁS 
 

Náš život se děje na prostoru vymezeného času. Říkáme: „Nemám čas.“ Je to 
největší nesmysl. Nemáme mnoho věcí, které druzí mají, ale jestli něco opravdu 
máme, tak je to čas. Čas není náš nepřítel, ale je přítelem a obrovskou příležitostí, 
kterou nám Bůh dává. Nechme během zamyšlení a modlitby prostě a jednoduše 
v Boží blízkosti nechat „plynout čas“, objevit ho jako dar a najít v něm sebe sama. 
(Průvodce adventem 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOCE V BOHDANEČSKÉ FARNOSTI 

Ve sváteční době budete moci navštívit v naší farnosti mše svaté a bohoslužby  
o všech svátcích a nedělích, na poslední stránce číslo 24. toho Zpravodaje, naleznete 
úplný přehled co, kdy a kde zde bude, stejně tak je tento přehled vyvěšen v našich 
kostelích, internetových stránkách farnosti a vše se dozvíte také během bohoslužeb 
v ohláškách.   
Rádi bychom vás upozornili, že 24.12. o Štědrém dnu, doprovodí svým zpěvem 
bohoslužbu slova Th et Ph Mgr. Karla Pompeho, paní Martina Bauerová, sólistka ND, 
dále pak, o svátku Svatého Štěpána bude, pro změnu, Mše svatá v našem filiálním 
kostele Navštívení Panny Marie v Třebětíně, nebude tedy ten den Mše svatá v Bohdanči, 
odpoledne v 15.00 proběhne v Bohdanči koncert (viz info výše). V neděli 30.12. bychom 
vás moc rádi pozvali opět do Bohdanče na P. PhDr. ThLic.  Jáchyma Jaroslava Šimka, 
OPraem – faráře ze Želiva, který nám laskavě přislíbil účast a také záskok za našeho pana 
faráře Tomšíčka.  
Všechny vás srdečně zveme do našich kostelů k oslavám nejkrásnějších svátků v roce. 
 

 

 

♫      POZVÁNKA  NA  VÁNOČNÍ  KONCERT        ♪ 

 

Ve středu, 26. prosince, o svátku svatého Štěpána, v 15. hodin, proběhne 

v kostele Zvěstování Páně v Bohdanči již tradiční vánoční koncert – známá 

Česká Mše vánoční Jakuba Jana Ryby - Hej mistře, v podání pěveckého 

sboru, Collegia chrámových hudebníků  s dirigentem Františkem 

Šterbákem. Sóla zazpívají: soprán Jana Nováková, alt Michaela 

Štefáčková, tenor Petr Nekoranec a bas Pavel Vančura. 

Doporučené vstupné je 70 korun. 

Koncert se podařilo uspořádat díky spolupráci OÚ Bohdaneč. 

Všichni, kteří máte rádi tuto skladbu, patřící k českým Vánocům,  

     ♪           jste srdečně zváni na živé představení!                  ♪ 
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ROK  VÍRY 

 
 

11. října 2012 – 24. listopadu 2013 

 
 

11. říjen byl prvním dnem Roku víry, který je vyhlášen 
papežem Benediktem XVI. na období od 11. října 2012 do 
24. listopadu 2013.  Cílem je povzbudit víru věřících, kteří v 
každodenních těžkostech nepřestávají svěřovat svůj život 

Pánu.  „Jedině skrze víru roste víra,“ poznamenává Svatý otec v apoštolském listě 
Porta fidei vyhlašujícím Rok víry v souvislosti s 50. výročím zahájení Druhého 
vatikánského koncilu a 20. výročí vydání Katechismu katolické církve. Předseda 
Papežské rady pro novou evangelizaci Rino Fisichella poukázal na historické pozadí 
této iniciativy Benedikta XVI.: „Rok víry byl naposledy vyhlášen  
v roce 1968 a jeho smyslem bylo připomenout výročí mučednictví apoštola Petra. 
Nezapomínejme, že se psal rok, který představuje v myslích mnoha lidí dodnes 
zvláštní dějinné období. Papež Pavel VI. chtěl tehdejší Rok víry zakončit 
slavnostním vyznáním víry, které sám napsal a je známo pod názvem Krédo 
Božího lidu. Kromě významných jubileí, jako je půlstoletí od zahájení II. 
vatikánského koncilu a dvacet let od vydání Katechismu, však byla přijata myšlenka 
dát zvláštní prostor reflexi víry v kontextu všeobecné krize a není třeba skrývat, že 
existuje určitá krize víry.“ 
V aktuálním historickém kontextu, který je charakterizován sekularismem, existuje 
tendence „žít ve světě, jako by Bůh neexistoval.“ Křesťanské společenství nabízí 
Rok víry těm, kteří zakoušejí stesk po Bohu a touhu setkat se s ním.  
Také u nás, v Bohdanči, plánujeme setkat se v novém roce nad Katechismem  
a postupně si probrat, zamyslet se a oživit jeho části. 
Staré české úsloví nám říká: „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“. Rok víry je 
pro nás nabídkou Boží pomoci, která má konkrétní podobu. V rámci Roku víry se 
bude konat mnoho akcí na úrovni světové církve, přesto ale na úrovni místní církve 
a farnosti jsou také možnosti jak rozvíjet, doplňovat a rozšiřovat svůj obzor víry. 
Rok víry je příležitostí pro každého z nás se posunout svými znalostmi více k Bohu, 
který nám rád vyjde vstříc. Je to ale také příležitost k tomu, abychom dobře  
prezentovali sebe a svoji křesťanskou příslušnost mezi sebou, ale i ve společnosti.  
Informace o setkání nad Katechismem zde, budou včas zveřejněny jak při mších, 
v ohláškách, tak ve Zpravodaji, na internetových stránkách farnosti, na letáčcích. 
Všichni, bez rozdílu věku, bychom měli tuto příležitost využít, protože je zejména 
pro nás, samotné. 
Další možností, která již u nás běží, je Internetové náboženství, kdy jsme také my, 
na svých stránkách, se souhlasem autora, zveřejnili odkaz pod kolonkou Vzdělávání, 
kde si můžete postupně oživit a detailněji prostudovat Bibli, kdo má zájem, můžeme 
mu lekce tohoto náboženství pro dospělé vytisknout. 
(zpracováno s použitím internetových materiálů) 
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FARNÍ RADA 

 

S nástupem nového duchovního správce ukončí také svoji působnost současná farní 
rada ve složení: Josef Holub, Miroslav Petrus, Josef Laudát, Marta Stehlíková, Žofie 
Tvrdíková, František Rokos, Jan Veleta, Pavel Pícha, Anna Holubová, Tomáš 
Šindelář, tato farní rada se sešla na svém posledním jednání koncem října ve farní 
místnosti na faře. Farní rada měla na schůzi shrnout, dořešit a uzavřít svoji 
působnost tak, aby mohla vše předat nově zvoleným členům.  Proto byla povolána 
také naše účetní, která měla informovat o zůstatku na účtu farnosti Bohdaneč, na 
pokladně a o účtování farnosti vůbec, farní rada má právo nahlížet do účtů farnosti 
kvůli hospodaření. Účetní ale, na přání pana faráře, nedorazila a pan farář neznal 
poslední detaily a zůstatky na účtu, takže nejsou přesně známy podrobnosti o 
ekonomické situaci naší farnosti při ukončení působení farní rady. Pan farář také 
řekl, že pokud budou třeba informace o zůstatcích, bude je podávat on, osobně.  
Na posledním jednání farní rady, se kromě jiného, probíralo toto: 

 vznesený dotaz na Ing. Veletu ohledně železných konstrukcí připevněných na 
kostele nad vchodem – kdo to zafinancuje, Ing. Veleta řekl, že se práce 
nebude platit z účtu farnosti, ale je zaplacena v rámci opravy věže 

 v novém roce proběhnou setkání nad Katechismem v Bohdanči na faře 

 na středeční odpolední mše od 17.00 chodí sice méně lidí (stejně tak i ve 
městech chodí málo lidí v týdnu), v létě se čas asi o hodinu posune na 18.00 

 návrh pana faráře, aby se po středeční mši scházeli střídavě skupinky – buď 
dětí, maminek, dospělých, nebo seniorů v místnosti na faře 

 do vitrínky na dveřích kostela se teď nevejdou další informace – buď pořídit 
novou, nebo lepit na dveře 

 fara – farní místnost – dohodlo se na malování a opravě, ke scházení bude 
třeba udělat sociálky dole v přízemí, fara bude muset být časem také připojena 
na čističku, návrh zrekonstruovat alespoň přízemí, okna atd, z dotací, pokud 
to ještě jde, další návrh – nejsou třeba plánky, uděláme si sami, pan Šindelář si 
vzal na starosti opravu farní místnosti (v sobotu, 1.12. první brigáda na faře) 

 návrh alespoň jednorázově za rok finančně ohodnotit práci všech lidí 
aktivních v našich kostelích (např. v Třebětíně se za jedno odehrání na 
varhany platí 300 kč - kostelník ze svého, v Michalovicích - platil p. farář 
Pavlas 400 kč ze svého), dát do pořádku tyto nesrovnalosti, nezvýhodňovat 
některé jednotlivce proti ostatním, k tomu byla poznámka – služba pro 
farnost, pro kostel má být darem 

 úklid kostela, střídat se 

 lustr – je návrh zvedat velký křišťálový lustr z roku 1890 např. při koncertech 
– kvůli fotografování, prý se na to seženou peníze, vzhledem k tomu, že lidé 
nesouhlasí s tímto nápadem p. Velety, farní rada se rozhodla pro hlasování  
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a zde jsou výsledky: 2 členové se zdrželi hlasování (pan farář Tomšíček, pan 
Šindelář), 8 členů farní rady je proti jakékoliv manipulaci s cenným lustrem (pí. 
Holubová, p.Rokos, p.Laudát, p.Petrus, p.Pícha, p.Holub v.z., pí.Stehlíková, 
proti hlasovaly také pí Ž. Tvrdíková, pí. Rokosová, pí. Laudátová ), z hlasování 
je pořízen zápis. Lustr by byl ohrožen, není možné plánovat zbytečné akce jen 
proto, že se na ně seženou peníze – dotace příští rok končí 

 sbírky v kostele budou dále do kasičky u dveří – ne při mši svaté – návrh, aby 
ministranti vybíraly peníze mezi lidmi, rušilo by průběh mše, věřící by měli 
vědět na co se v kostele vybírá, kam jdou peníze, je návrh, že by pan farář měl 
nadále hlásit každou neděli vybranou částku, neprůhlednost a 
neinformovanost vytváří nedůvěru a nespolupráci, lidé v dnešní době, kdy se 
prohospodařují finance i v církvi a ve farnostech, nemají důvěru, je důležitá 
průhlednost, v Bohdanči, v případě, že byly třeba peníze, tak se zde vždy 
vybraly na to, co bylo potřeba, každý dá, kolik může – je krize, byl návrh, aby 
sbírky vybírali a spočítali 2 dospělí 

 naše farnost nám nevydělává, z ničeho nemáme příjem, kromě sbírek a darů 

 spolupráce farnosti s obcí – důležitá průhlednost účetnictví kvůli spolupráci  
a důvěře, zvláště pokud OU na něco přispěje, stejně jako podnikatelé 

Farní rada ukončila své jednání s tím, že se již v tomto složení nesejde a že se 
podařilo obhájit a udržet jak bohdanečskou farnost, tak vše, co je v ní.  
 

PODĚKOVÁNÍ  FARNÍ RADĚ ZA JEJÍ PRÁCI 
Farní rada, která bude končit svoji působnost, se snažila, zejména v posledních pěti 
letech, udržet jak samostatnost bohdanečské farnosti, to znamená, že nedošlo ke 
sloučení bohdanečské farnosti se zbraslavickou, což by byl konec bohdanečské 
farnosti a doslova vše, co je zde, by pak přešlo na Zbraslavice. Farnost se za 
posledních pět let nedostala do mínusu na účtech, neměla výrazné finanční potíže, 
není v exekuci ani nic z toho, co vlastní, farní rada se významně postavila také za 
svého bývalého kněze P. Pavlase, výrazně spolupracovala s příslušnými obecními 
úřady jak při opravách, tak při různých akcích, je třeba vyzdvihnout, že za 
posledních asi 5 let, se bohdanečská farnost velmi pozvedla, jsou zde kostelníci, 
ministranti – udělalo se mnoho oprav, střecha, malovaly se kostely, venkovní 
omítky, pořídil se nový inventář do kostelů – dřevěné obložení, schody, koberce, 
klekátko atd atd.  Z pastoračních věcí se začaly s panem Šindelářem scházet děti - 
ministranti, začala také s P. Pavlasem duchovním setkání dospělých v Bohdanči na 
faře, farnost vydává svůj Zpravodaj, jezdí na výlety, organizuje setkání farníků, 
kulturní akce ve spolupráci s příslušnými obecními úřady, ale hlavně, máme své 
věřící, při mši 10 procent z počtu obyvatel. Je třeba si uvědomit, že na malou farnost 
zde, máme docela bohatý život a je potřeba si vážit toho, že zde ještě farnost trvá, že 
máme svůj účet, své kostely, každou neděli a o svátcích mše, bohoslužby, pokud 
bychom včas na některé věci nereagovali, je možné, že už bychom farnost neměli  
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a bohoslužby by se zde sloužily velmi nepravidelně, protože na filiální kostely se 
většinou už nedostává – viz některé příklady z našeho okolí.  Je to ale zásluha a úkol 
nejen farní rady, ale také všech věřících, kteří někdy i přes rozdílnost názorů, se 
starají a zajímají o dění zde, o svůj – své kostely a pomáhají, když je třeba, vyjádří 
svůj názor a podpoří farnost jako takovou. Farnost je hlavně pro nás tady a my 
bychom ji měli předat zase dále, dalším generacím se vším, co zde je. Na paměti 
bychom měli mít také staré lidi, kteří se již nikam do větších měst nedostanou  
a chodí do svého nejbližšího kostela, pokud jsme například teď schopni někam 
cestovat do jiného kostela, tak to neznamená, že za čas nezestárnu a budu stát před 
stejným problémem jako dnešní senioři. Kostely jsou od toho, aby se tam chodilo. 
Proto je třeba poděkovat všem členům farní rady za jejich, často nelehkou práci  
a námahu v jejich působení, panu Josefu Holubovi, panu Miroslavu Petrusovi, panu 
Josefu Laudátovi, paní Žofii Tvrdíkové, paní Martě Stehlíkové, panu Františku 
Rokosovi, panu Janu Veletovi, panu Pavlovi Píchovi, panu Tomášovi Šindelářovi, 
paní Anně Holubové, paní Marii Hlavové. 
Vše, co se dobře a poctivě dělá a udělá ve jménu Boha a pro Boha, se 
několikanásobně vrátí! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FARNÍ MÍSTNOST 
Začátkem listopadu se několik brigádníků pustilo do naplánované opravy farní 
místnosti na faře, štukovaly se stěny, strop, předělal se vypínač ke dveřím. Až bude 
příznivější počasí, tak se místnost bude malovat, na stěny by se asi pro lepší útulnost 
dalo obložení, které je jako polotovar složené od loňského roku ve věži, tento 
polotovar máme podle darovací smlouvy použít pro účely v bohdanečském kostele. 
Další část tohoto dřeva bude použita v kostele k oddělení zpovědnice od blízkých 
lavic. Opravu společenské místnosti si vzal na starost pan Šindelář, pokud by měl 
někdo zájem se přidat a pomoci, ať se domluví s ním. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bože, dej mi pokojné srdce, abych přijímal to,  
co změnit nemohu, odvahu k tomu,  
abych změnil to, co změnit mohu,  

a moudrost, abych tyto věci mohl rozeznat. 
Reinhold Niebuhr 

 

 

POZVÁNKA NA ŽESŤOVÉ VYSTOUPENÍ V BOHDANČI 
Žesťový kvartet Brass ansámbl, vystoupí v Bohdanči v kostele  

Zvěstování Páně, v sobotu, 29. 12. 2012, v 18.30. Na programu 

jsou vánoční koledy a skladby od Adama Michny a známé 

české koledy. Všichni jste na toto vystoupení srdečně zváni! 
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PODĚKOVÁNÍ 
„Mezi dvěma lidmi budiž pro dobrodiní tento zákon:  

„Jeden, aby zapomněl, co dal,  

a druhý, aby nezapomněl, že něco dostal.“ Saeneca 
PODĚKOVÁNÍ za chod a údržbu kostelů 

 kostelníkům:  panu Josefu Holubovi, panu Miroslavu Petrusovi, 

Josefu Laudátovi 

 varhaníkům:  paní Martině Uttendorfské, Ing. Janu Veletovi, 

          Prof. Zdeňku Uhlířovi 

 ministrantům:  Tomášovi Uttendorfskému,  Anežce 

Uttendorfské, Honzíkovi a Pepčovi Mudrochovým, Ester  

a Filipovi Mlčochovým 

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

Ing. Antonínu Papouškovi, Prof. Milanu Tvrdíkovi, Bohunce 

Laudátové, paní Žofii Tvrdíkové, Daně Mlčochové 

 za květinové dary pro výzdobu:   paní Marii Bělohlávkové, paní 

Marii Batelkové, paní Miladě Kopecké, paní Martě Stehlíkové, 

paní Marii Čaloudové, paní Aniččce Píchové, paní J. Píchové, 

Novákům, A. Holubové, paní J. Bartákové 

 za duchovní práci s dětmi:  paní M. Uttendorfské, 

D.Mlčochové, J. Mudrochové, A. Holubové 

 za organizaci setkání pro dospělé:  P. Pavlasovi, A. Holubové, 

D. Mlčochově 

 za adventní věnec:  paní Martě Stehlíkové a Martě Holubové 

 za přepsání bohoslužeb- intencí: paní Žofii Tvrdíkové 

 za organizování rekonstrukcí a oprav:   Ing. Janu Veletovi 

 za celoroční přípravu farního Zpravodaje:   členům  redakce 

 za kopírování Zpravodajů:   Obecnímu úřadu v Bohdanči 

 za správu webových stránek farnosti:   Janě Laudátové 

 členům farní rady:   za jejich činnost a práci pro farnost 

 za zástup duchovních:   Th et Ph Mgr. Karlu Pompemu, 

emeritnímu profesorovi a P. PhDr. ThLic. Jáchymu J. Šimkovi 

 za kopírování celoročního Rozpisu bohoslužeb – intencí do 

Zpravodaje:   firmě Less 

 všem našim sponzorům, dárcům, přispěvatelům, příznivcům  

a spolupracovníkům 

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

příspěvky, na chod a opravu kostelů, za modlitby. 
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Vánoce v AGNES! 

Nemarněte o Vánocích čas vařením a přijďte  

26. 12. k nám se svou rodinou  

na naši vánoční kachnu s bramborovými 

špalíčky a naším domácím zelím 
 
 

Budeme mít 33 kachniček z domácího chovu 

Na zahřátí každého uvítáme teplou medovinou od Ježíška!  

 

 

Místo: Restaurace • Hotel • Sportpark AGNES - Penzion      

U zchudlých šlechtičen, Bohdaneč 167, 285 25 u rybníka Pilský 

 
 
 
 
 

 

Datum: 26. 12. 2012 od 11:00 hod. do 23:00 hod. 

Cena: 150,- Kč  
 

Těší se na Vás tým restaurace, hotelu a sportparku AGNES 
 

             Restaurace • Hotel • Sportpark AGNES - Penzion U zchudlých šlechtičen, Bohdaneč 167, 285 
25 * tel. 321 022 088, 739 539 880 

e-mail: hotel@agneshotel.cz, recepce@agneshotel.cz * www.agneshotel.cz 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

 
 

 

POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ U STROMKU 

 
 
 
 

ZVEME  VÁS  NA ZPÍVÁNÍ  U  VÁNOČNÍHO 

STROMU  V  BOHDANČI  U  KOSTELA,  V  PÁTEK 

V  PODVEČER  21.12.,  V  17.00, VYSTOUPÍ  DĚTI  ZŠ 
ZBRASLAVICE  S  KOLEDAMI,  OTEVŘEN  BUDE 

TAKÉ  KOSTEL  K  PROHLÍDCE,  OCHUTNAT, 
BUDETE  MOCI  I  CUKROVÍ  A  NĚCO 

NA ZAHŘÁTÍ,  PŘIJĎTE  SE  VÁNOČNĚ NALADIT, 
POPOVÍDAT A ZASTAVIT! 

 

 

mailto:hotel@agneshotel.cz
mailto:recepce@agneshotel.cz
http://www.agneshotel.cz/
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Krátce…. 
 další číslo našeho Zpravodaje vyjde opět na jaře, časopis vychází 4x do 

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

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

filiálních kostelích, náklady na výtisk jednoho čísla činí 10 korun a jeho znění 

je rovněž k nahlédnutí na našich webových stránkách 

 budeme vděčni všem, kdo doručí výtisky nemohoucím bratrům a sestrám  

z Farnosti, ve svém okolí 

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

 všechna čísla doposud vydaných Zpravodajů, vytištěná barevně, naleznete 

k zapůjčení také v knihovnách – v Bohdanči a v Bělé, v případě, že 

někomu čísla chybí a má o ně zájem, obraťte se laskavě na redakční radu-

kontakt je vzadu na poslední stránce, čísla vám budou dotištěna 

 Rozpis bohoslužeb (intencí) na další rok je opět volně vložen v tomto čísle 

pro vaši informaci, s dotazy se obracejte na paní Žofii Tvrdíkovou, nebo 

na pana kostelníka, Josefa Holuba 
 omlouváme se za případné chyby, překlepy – číslo opět vzniká v časové tísni 

Plánované akce na rok 
 opět dva výlety na zajímavá a poutní místa 

 setkání farníků 

 rozšiřování víry – vzdělávání nad katechismem 

 poděkování za úrodu 

 žehnání adventních věnců, 

 předván 

  oční posezení 

 koncerty, farní Zpravodaj 

Akce v okolí: 

 25. 12. v Ledči nad Sázavou ve 14.30 tradiční vánoční koncert křesťanské 

skupiny mládeže Naděje v děkanském kostele sv. Petra a Pavla 

 Žesťový kvartet vánoční hudby -  vystoupí 29.12., v kapli ve 

Vlastějovicích, stejné uskupení pak přijede do Bohdanče 

 5. 1. ve 14.30 bude v Ledči nad Sázavou, na Husově náměstí, Živý betlém, 
aneb Putování za Betlémskou hvězdou. 

 
 

 
 
 

 
VÁNOČNÍ VAZBY, SVÍCNY A VÝZDOBY 

Objednávky telefonicky, nebo osobně 

JITKA PÍCHOVÁ 732 746 509, BOHDANEČ 

 
VÁNOČNÍ VAZBY, SVÍCNY A VÝZDOBY 

Objednávky telefonicky, nebo osobně 

JITKA PÍCHOVÁ 732 746 509, BOHDANEČ 
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Řekl jsem andělovi, který stál 

u brány nového roku: „Dej mi světlo, 

abych pevným a jistým krokem mohl 

vykročit do neznáma.“ On mi však odpověděl: 

„Jen vstup do tmy, 

svou ruku ale vlož do rukou Boha! 

To je mnohem lepší než světlo 

a bezpečnější, než cesta, kterou znáš.“ 

Z moudrosti křesťanů Číny 

 Všem našim čtenářům přejeme požehnané 

Vánoce a Nový rok s Boží přítomností. 
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Římskokatolická farnost Bohdaneč 
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání 

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

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

www.    farnostbohdanec.estranky.cz 
 

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

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 

24.12. Štědrý den 16.00 Bohoslužba slova  p.Pompe BOHDANEČ 

25.12. Hod Boží vánoční 9.30 Mše sv.  P.Tomšíček BOHDANEČ 

26.12. Svátek Sv. Štěpána 9.30  Mše sv. P. Tomšíček TŘEBĚTÍN 

30.12. neděle 9.30 Mše svatá - P. J.J. Šimek (z Želiva) BOHDANEČ 

1.1. Nový rok 9.30 Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

6.1. Tři králové 9.30 Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

13.1. Křest Páně 9.30 Mše sv. P. Tomšíček BOHDANEČ 

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM ROKU 

Neděle 9.30 Mše svatá Bohdaneč 

Úterý 18.00 duchovní setkávání pro děti na faře Bohdaneč 

Středa 17.00 Mše svatá Bohdaneč 
 14.00 - v letním čase každou první neděli v měsíci Třebětín 
 14.00 - v letním čase každou druhou neděli v měsíci Michalovice 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informační letáček ŘK farnosti Bohdaneč                 články a příspěvky vítány  

Redakční rada: P. Stanislav Tomšíček                 

                                 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. 
 

mailto:redakcefarnihocasopisu@seznam.cz

