2 / 2019

Ročník XVII. ÚNOR 2019, číslo 2. Pro vnitřní potřebu vydává
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články
vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na
tisk 10 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 27.1.2019.

Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381; e-mail: tkabele@centrum.cz;
www.farnostcechtice.cz

VZESTUPNÝ TREND POKRAČUJE
ROK

VÝTĚŽEK

2014

94 023,- Kč

2009

82 891,- Kč

2015

94 394,- Kč

2010

79 740,- Kč

2016

108 202,- Kč

2011

86 101,- Kč

2017

115 296,- Kč

2012

89 852,- Kč

2018

123 632,- Kč

2013

86 377,- Kč

2019

128 090,- Kč
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V NAŠÍ FARNOSTI
Kč

Vesnice

Vedoucí skupinek

Mnichovice

Lichtenberg, Vítová

1

15 611,-

2

6 160,-

Kuňovice

Paťha Josef

3

8 504,-

Horní Lhota, Palčice, Zhoř

Slunečková Ludmila

4

1 590,-

Práchňany, Čáslavsko, Jelenov

Foller Jiří,

5

4 940,-

Práchňany, Čáslavsko, Jelenov

Nevšímalová Šárka

6

6 093,-

Jeníkov

Hájková Petra

7

3 150,-

Nakvasovice, Dobříkovice

Foller Jiří

8

4 688,-

Chmelná

Lhotková Věra

9

4 040,-

Chmelná

Lhotka Tomáš

10

4 619,-

Čechtice

Smutná

11

10 525,-

Křivsoudov, Lhota Bubeneč

Svobodová, Kucharčíková

12

8 220,-

Křivsoudov, Lhota Bubeneč

Kovaříková, Děkanovská

13

4 127,-

Strojetice

Kletečkovi, Blažková

14

5 000,-

Děkanovice

Říhová

15

4 174,-

Otročice, Borovnice

16

3 464,-

Otročice, Borovnice

Korbelová Jitka, Keroušová Petra, Follerová
Barbora

17

3 680,-

Čechtice

Kasperovi

18

3 150,-

Alberovice

Fialová

19

5 649,-

Čechtice

Veselý Z.

20

2 880,-

Čechtice

Šindelářovi

21

10 909,-

Čechtice

Brixí

22

6 917,-

Černičí, M. Paseka, Růžkovy
Lhotice, Sudislavice, Krčmy

Marhanová
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Celkem Čechticko

128 090,- Kč

Výtěžek na Keblovsku

(pro srovnání)

132 488,- Kč

Výtěžek na Vlašimsku

(kromě Čechticka a Keblovska)

518 342,- Kč

Česká republika

Výtěžek aktuálně

108 568 495,- Kč

Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do farnosti, odkud byly peníze
poslány. 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na
podporu projektů v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.
Z finančních prostředků získaných v TKS 2019 plánuje podpořit ADCH Praha
tyto své projekty:
•

Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR.

•

Poradna Magdala – pomoc obětem násilí.

•

Vybudování centra sociálních služeb Farní Charity Vlašim.

•

Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze.

•

Podpora nemocnic v Ugandě.

Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2019“
Koncert pořádáme jako poděkování dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové
sbírky. Nejprve budou předány ceny vítězům výtvarné soutěže "Tříkrálové
pomáhání 2019" a těm, kteří tipovali výsledek Tříkrálové sbírky 2019 v našem
regionu. Během koncertu bude probíhat také bohatý doprovodný program:
Aktivity pro děti na téma Jak se staví sen, výstava výtvarných děl zaslaných
do soutěže "Tříkrálové pomáhání 2018", Misijní jarmark®, občerstvení a
mnohé další. Na Benefičním koncertě bude hrát Nešišlej – logopedické písně
pro odvážné děti a jejich rodiče. Všichni se budou moci do hudebního představení aktivně zapojit Výtěžek koncertu půjde na vybudování Komunitního
centra a zázemí sociálních a zdravotních služeb FCH Vlašim.
3
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PUTOVNÍ SVATYŇKA
Projekt Putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského apoštolského hnutí. Panna Maria – Třikrát podivuhodné Matka a Královna schönstattská se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím
putovního obrazu ve tvaru kapličky. Od roku 1950 putuje tento obraz Panny
Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, vždy na třídenní návštěvu v každém měsíci. Rodina přijímá Pannu Marii v putovní svatyňce do svého domova a ona pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.
Biblický podklad
„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná
tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že
matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých
uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má
duše Hospodina ...“ (Lk 1,39 – 46).
ONA přichází
To, co vypráví Písmo svaté o návštěvě Panny Marie v domě Alžběty a Zachariáše, se uskutečňuje ještě jednou – zde a nyní. Ale život z víry potřebuje
znamení, symboly, zvyky. S putovní svatyňkou nepřichází něco, ale někdo –
Panna Maria. A s ní přichází ten, kterého nese: Kristus, Boží Syn, náš Spasitel a Vykupitel.
Boží požehnání přichází ke mně, do našeho domu, do naší rodiny
skrze setkání s Pannou Marií a její víru,
4
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skrze toho, kterého nese – Krista, skrze její pozdrav,
skrze její chvalozpěv Bohu, skrze její připravenost pomoci,
skrze chvilku času – pro Boha a pro druhé.
Chvíle času pro Boha a pro sebe navzájem
… aby to u nás bylo o trochu hezčí než jindy
Každoměsíční příchod a odchod putovní svatyňky nám může pomoci znovu
si uvědomit cenu každého okamžiku. Můžeme ho tím více vnímat a využít.
Panna Maria k nám přichází v symbolu putovní svatyňky a připomíná nám:
Jsi pro mne důležitý! Udělej si malou pauzu!
Najdi si chvilku času pro sebe, pro druhé, pro Boha.
Sleduj stopy Boží lásky.
Hledej Boha v lidech, zážitcích, věcech.
Objevuj jeho ruku za krásným i těžkým.
Věř v jeho vedení právě v utrpení.
Buď statečný: Pán je s tebou!
Modli se k němu s důvěrou dítěte.
Začni ještě jednou se sebou samým,
s druhými, se svým dobrým Bohem.
Náš životní rytmus je náročný. Všechno musí jít rychle. Termíny, zážitky, dojmy se překrývají. Hodnota života a lásky ustupuje snadno do pozadí. Trpí tím
vztahy – vztah k Bohu a k bližním. Potřebujeme pro svůj každodenní život mít
chvíli k ztišení a k setkání s Bohem a s druhými.
Panna Maria přichází ze schönstattské svatyňky, aby nás obdarovala. Přichází s prosbou, abychom jí něco darovali: chvilku času pro Boha a pro
druhé
5
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modlitba na začátku a na konci dne

čas pro sebe osobně, na čtení Písma svatého nebo hodnotné knížky
snaha o co nejlepší plnění svých povinností
mého životního poslání a povolání
udělat práci, která už dlouho leží
napsat dopis nebo zatelefonovat někomu, kdo na to čeká
společná modlitba před jídlem
společné jídlo bez spěchu
společně si někam vyjít jako rodina, jako manželé
večer bez televize, který věnujeme rozhovoru s partnerem
věnovat trochu času pro hraní s dětmi, vnoučaty atd.
Mnozí si dopřejí několik minut ticha k zamyšlení – sami nebo společně – a někteří z
nich poznávají, jak hodnotná je modlitba růžence.
Někdy také stačí jen letmý pohled, když procházím kolem putovní svatyňky. A při
příští návštěvě mohu dát Panně Marii o trochu víc.
Panna Maria nám vyprošuje sílu, abychom měli stále víc rádi Boha i lidi. K tomu je
potřeba stále znovu si udělat chvíli čas, aby to v nás a okolo nás bylo o trochu
hezčí.
Průběh v praxi

S touto iniciativou se může začít pouze se souhlasem místního

duchovního správce.
Cca deset rodin nebo jednotlivců utvoří putovní okruh. V tomto okruhu putuje
putovní svatyňka. U každého zůstává přibližně tři dny. Jednou za měsíc má
každý účastník přijmout návštěvu Panny Marie. Případně se přizpůsobí putování
místním okolnostem.
Zdroj, více info: http://www.schoenstatt.cz Od dubna 2018 putuje v naší farnosti v několika rodinách první putovní svatyňka. Pokud Vás tato iniciativa oslovila, rádi vytvoříme druhý putovní okruh a přivítáme další rodiny.
Můžete mne kontaktovat na tel. 602 122 120.
6
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ADOPCE NA DÁLKU

OBRÁZEK PRO NÁS NAKRESLILA DEZILANTA
Hezké Vánoce a Šťastný nový rok 2019
Drazí přátelé,
Jak se máte, přátelé? Zdraví Vás Dezilanta ze základní školy Najja Ric. Moji
přátelé Swabula, Zuula a Shafiga jsou šťastní díky Vaší podpoře pro mě.
Všichni Vás pozdravují.
Přátelé, ráda bych Vám řekla něco o naší škole. Máme nového ředitele. Je
dobrý. Naši školu velice vylepšil. Zasázeli jsme zeleninu jako např. zelenou
papriku, zelí, lilky, které jíme s kukuřicí, kterou jsme vyseli na školní zahradě.
Mně se také daří dobře. Učitelé mi dávají domácí úkol každý den a já ho sama
dělám doma. Mám z toho velikou radost, protože všechno spočítám dobře.
Škola mě moc baví. Přeju Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Vaše Dezilanta Namisango.
7
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A TENTO OBRÁZEK JE PRO ZMĚNU OD MOSESE
Drazí přátelé, píšu Vám tenhle dopis, abych Vás pozdravil. Jak se daří, moji
drazí? Já se jmenuji Ssali Moses a jsem v pátém ročníku na prvním stupni
školy sv. Jana Nepomuckého Kitula.
Počasí je teď trochu chladné a občas slunečné. Velmi brzy začne silný déšť,
ale lidé si připravují zahrady, aby mohli sázet a sít plodiny.
Co teď děláte ve Vaší zemi? Jaké je počasí? Jaké plodiny pěstujete nejvíce?
My v naší vesnici máme nejraději matooke (druh banánů). Je to ugandská
národní potravina. Jíme ho o všech významných dnech jako Vánoce nebo
Velikonoce. Jaké je národní jídlo v české republice? Když navštívíte Ugandu,
já Vám nějaké matooke dám. Svým dopisem Vám přeji šťastné Vánoce.
Váš Ssali Moses.
8
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KRONIKA ROKU 2018 V NAŠÍ FARNOSTI

Křty
1. Františka Klára Šindelářová; 8.4.; Čechtice
2. Amálie Děkanovská; 12.5.; Zhoř
3. Petr Děkanovský; 20.5.; Zhoř
4. Marie Eva Zahálková; 5.5.; Zhoř
5. Valérie Dušková; 3.6.; Borovnice
6. Dominik Filip; 22.7.; Borovnice
7. Lucie Andrea Babková; 4.8.; Zhoř
8. Miroslav Stanislav Vomela; 9.9.; Čechtice
9. Ema Marie Bechyňová; 30.9.; Borovnice
10.

Petra Anna Melicharová; 6.10.; Zhoř
(Čechtice 2, Borovnice 3, Zhoř 5; obr.: stpaulcatholicchapel.org)

První svaté přijímání – Křivsoudov, 27.5.
Jakub Foller, Amálie Kasperová, Veronika Krtilová, Jan Moravec, Šimon Ptáček, Jiří Štěpánek, Klára Urbánková, Vít Veleta

Svatby: Jiří Kozel, Eva Olišarová – 1.9., Borovnice
Zdeněk Krejčíček, Tereza Vopěnková – 27.10., Čechtice
9
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Pohřby
1. Milada Ptáčková; 12.1.; Křivsoudov
2. Ludmila Děkanovská; 27.1.; Mnichovice
3. Vladimír Štecher; 30.1.; Čechtice
4. Antonín Jakl; 8.2.; Křivsoudov
5. Marie Filipová; 9.2.; Křivsoudov
6. Jarmila Kamarýtová; 23.2.; Křivsoudov
7. Stanislav Hořt; 16.3.; Borovnice
8. Jaroslav Navrátil; 23.3.; Mnichovice
9. Marie Zahálková; 4.5.; Křivsoudov
10.

Josefa Naxerová; 9.6.; Křivsoudov

11.

Antonín Holejšovský; 14.6.; Borovnice

12.

Karel Vašák; 19.6.; Čechtice

13.

Bohuslav Vosátka; 4.7.; Zhoř

14.

Květa Brtnová; 20.7.; Jeníkov

15.

Jiří Jaroš; 4.8.; Čechtice

16.

Ludmila Kvasničková; 25.8.; Jeníkov

17.

František Turek; 6.9.; Mnichovice

18.

Marie Krátká; 21.9.; Zhoř

19.

Karolína Marešová; 2.10.; Křivsoudov

20.

Miluše Horilová; 4.10.; Zhoř

21.

Karel Rozkošný; 10.10.; Čechtice

22.

Marta Kotková; 20.10.; Zhoř

23.

Josef Benedikt; 23.10.; Čechtice

24.

Marie Traxmandlová; 12.11.; Čechtice

25.

Marie Babická; 1.12.; Čechtice

26.

František Pitrák; 7.12.; Jeníkov

27.

Vladimír Havlík; 20.12.; Borovnice

(Křivsoudov 7; Mnichovice 3; Čechtice 7; Borovnice 3; Zhoř 4; Jeníkov 3)
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Policajt i kněz zachraňují život
Se svolením odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského
přebíráme z Arcidiecézního zpravodaje část rozhovoru Stanislava Zemana a Eriky Kroupové s naším sousedním knězem.

P. Mgr. Bc. JAN PRIMUS je rodilým Pražákem,
absolvoval zde základní školu, gymnázium, Policejní akademii, a nakonec Teologickou fakultu
UK. Je majitelem tří koček a působí jako administrátor ve Zdislavicích.
• V čem spočívala vaše práce u policie?
Za minulého režimu to pro mě bylo nemyslitelné, můj otec byl deset let
politickým vězněm ve známém lágru na Bytízu. Ale po revoluci všechny překážky padly, a tak jsem u policie sloužil od roku 1990 do roku 2005. Souběžně jsem vystudoval Policejní akademii, ale nejdřív jsem si prošlapal několikery boty v hlídkové službě. Po akademii jsem už šel v policejní "hierarchii"
trochu výš, byl jsem operačním důstojníkem. Koordinoval jsem pohyb hlídek
ve "svém" úseku, což nejdéle byla Praha 3, zpracovával jsem jejich písemné
materiály, zápisy ze zákroků a podobně.
• A působil jste v Praze i na vsi.
Ano, po vysvěcení na jáhna jsem debutoval na Lhotce, trochu symbolicky
právě na dohled od mé bývalé policejní alma mater. Po roce jsem
pak byl vysvěcen na kněze a nastoupil do stodůlecké a butovické farnosti
při Komunitním centru sv. Prokopa. Po roce, stále jako farní vikář alias
kaplan, jsem nastoupil do Kralup nad Vltavou a po dalším roce jsem byl
ustanoven jako administrátor do Zdislavic, kde působím i v současné době.
Jako venkovský kněz máte asi trochu víc starostí o prázdné fary, kostely
v různém stavu, kapličky a podobně, jinak kontakty s lidmi, jako je kupříkladu
příprava ke svátostem nebo vůbec pastorační práce, jsou víceméně stejné
jako ve městě. V naší farnosti se ale snažíme žít také kulturou, a tak
11
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pořádáme i koncerty klasické hudby, jarmarky, hrajeme i fotbal – tedy já už
spíš jen zasvěceně kibicuji u autové čáry s vychlazenou desítkou v ruce.
Vidíte po těch letech nějakou podobnost policejní a kněžské práce?
Vlastně ano, protože policajt i kněz se angažují v záchraně lidského života.
Policajt zachraňuje život fyzický, kněz pro změnu ten věčný. Čili v jistém
smyslu jsme na stejné lodi, navíc i mezi policisty jsou také věřící, byť
zrovna policejní prostředí bývá obecně poněkud drsnější a taková ta "uslzená"
mystika se tam moc nenosí. Policajt i farář ale často působí v něčem, co se dá
nazvat krizovou intervencí. Policista se setkává s lidmi, kteří prodělali nějaký
stres, trauma, něco negativního se jim přihodilo, nebo se něčeho bojí. A kněz je
s lidmi ne pouze, ale také v takových krizových momentech.
Například pokud zejména věřícím zemře někdo blízký, tak jedním
z prvních lidí, se kterým o tom mluví, je často kněz. Při vyřizování pohřbu
tedy coby kněz nejen vyřizujete a zařizujete, co je potřeba, ale také nasloucháte,
utěšujete a konejšíte, ale i toto je přísně individuální. Někdy stačí jen
vyslechnout, jindy naopak odpovídáte na spousty otázek a někdy i výčitek.
Někteří lidé nejsou moc rádi, pokud je kněz příliš sladký, naopak jiným to
pomůže ... Zkrátka kněz by tedy měl být také tak trochu psycholog.

38. ROČNÍK CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI
Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech
přinesli křesťanskou víru. Každý rok se vydáváme v termínu 14. –19. února na pěší
etapovou pouť z Levého Hradce z kostela
sv. Klimenta na Velehrad.
Pouť začíná v únoru a končí 15. srpna na Velehradě. Má 16 etap a každý ujde
345-360 km. Jedna dvoudenní nebo třídenní etapa za měsíc, a každý den cca
20–35 km. Každý rok se chodilo jinou trasou,
12
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1. kvůli utajení akce před komunistickou „veřejnou bezpečností“
2. aby bylo „promodleno“ co nejvíce českých a moravských míst a cest.
První pouť se konala 19. února 1982. Ten den jsme slavili 1000. výročí zvolení
sv. Vojtěcha, pražským biskupem. Inspirací bylo přání kardinála Tomáška, aby
čeští křesťané putovali na místa spojená s počátky českého křesťanství, tedy na
Velehrad, Levý Hradec, a do Říma. V Levém Hradci vznikla česká církev kolem
prvního kostelíka v Čechách – rotundy sv. Klimenta. Ostatky sv. Klimenta přinesli sv. Cyril a Metoděj. Zde byla kolem roku 874 pokřtěna i první česká mučednice kněžna Ludmila.
Letos povede březnová a dubnová etapa naším krajem.
III. etapa: Sobota 16. 3. Velké Popovice – Sázava

24 km

IV. etapa: Neděle 17.3. Sázava – Kácov

19,5 km

V. etapa: Sobota 13. 4. Kácov – Ledeč nad Sázavou

28 km

VI. etapa: Neděle 14.4. Ledeč nad Sázavou – Okrouhlice

20 km

Více informací na webu: www.poutnik-jan.cz

POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – MLADÁ VOŽICE
Zůstáváme na jih od nás – z Miličína to není daleko do Mladé Vožice. Mladovožičtí se vždy hlásili k Podblanicku, vždyť od Blaníka je to vzdušnou čarou jen
15 km. Město patří do českobudějovické diecéze, táborského vikariátu. Farářem je tu P. Mgr. Jaroslav Karas. Do farnosti patří i Smilovy Hory, které jsme
před třemi lety navštívili při našem pochodu.
Nad Mladou Vožicí se tyčí vrch nazývaný Hrad podle hradu, který zde skutečně
býval. Roku 1646 tam tehdejší držitel Kryštof Karel Přehořovský z Kvasejovic
dal vystavěti okrouhlou, „dosti zdobnou kapli ku poctě na nebevzetí blahoslavené rodičky boží p. Marie“. Do té doby se tam nacházely jen obrostlé sutiny
bývalého královského hradu. Přehořovský zřídil také nadaci, ze které měla být
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kaple udržována a opravována. V té době byla také zbudována křížová cesta,
ale její tehdejší podobu neznáme.
„Hrabě Karel z Khüenberka roku 1827 obnovil křížovou cestu, okrášlil novými
obrazy a část skalnatého svahu na východní straně dal urovnat. Téhož roku
také kůry dřevěné v kapli se nalézající, předsíň kaple dřevěná pobořeny jsou
a přistavena nynější vkusná loď. Okolo kaple na všech úbočích hory založil
nejrozkošnější procházky, jichž sotva která stopa pozorovati se dá.“ Tak píše
August Sedláček (1843–1926), přední historik a mladovožický rodák.
Ve vrcholové partii je plošina, kde nalezneme Boží hrob. Obnovenou křížovou
cestu, jejíž architektonické i výtvarné pojetí je z roku 1827, benefikoval Innocentius Hubáček, tehdejší kvadrián votický.
Výklenkové kaple, včetně výjevů jednotlivých štací malovaných na plechu byly
restaurovány nákladem Městského úřadu v Mladé Vožici na přelomu tohoto
tisíciletí. Vrchol i dnes tvoří tři symbolické kříže.
V květnu v roce 1995 bylo založeno Sdružení Občanů Mladovožicka na Záchranu Kulturní Památky Kaple Nanebevzaté P. Marie, které se snaží tuto
vzácnou památku renovovat. Opravy stále pokračují je nutné dokončit opravu
valu okolo kaple a v další fázi vymalovat interiér. V roce 2016 byla činnost
sdružení ukončena a finanční
prostředky byly převedeny na
účet

města

Mladá

Vožice.

Každý rok je kaple otevřena o
Vánocích, o Velikonocích a o
vožické pouti.
Podle knihy Radko Bílka a podle
www.farnostmladavozice.cz sepsal
Jiří Foller. Foto: www.wikipedia.cz;
příště: Načeradecká křížová cesta
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PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM NA ÚNOR
Úterý 5.2., 12.2., 19.2., 26.2. vždy ve 14:00
Středa 6.2. 16:00

Trénování paměti

POSEZENÍ U KÁVY PRO PEČUJÍCÍ

Čtvrtek 7.2. ve 14:00 Klub seniorů – Rukodělná činnost
Výstava „Tříkrálové pomáhání 2018“; téma: „Jak se bude pomáhat v komunitním
centru; 12.2. – 21.2.; místo: Kulturní dům Blaník Vlašim
Středa 13.2. 13:30 UNIVERZITA 3. VĚKU Geometrie v architektuře a malířství
Čtvrtek 14.2. 14:00

Klub seniorů – Drátování

Sobota 16.2. 15:00
Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2019“
místo: Kulturní dům Blaník, Vlašim
Středa 20.2.
13:30 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Meteorologie a současná společnost
čtvrtek 21.2.

14:00 Klub seniorů – Arteterapie

čtvrtek 28.2.

14:00 Klub seniorů – PANENKY KIWANIS

místo vždy, není-li uvedeno jinak: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
čtvrtek 28.2.

19:00 FOLKOVÝ KLUB: Michal Bystrov, hudební publicista,

*1979, písničkář se zálibou v blues a folkrocku. Skládá, překládá, píše poezii.
Absolvoval VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka (hudebně dramatický obor).
Překládá hudebních biografie: Beatles, Pink Floyd, Dylan, Paul Simon, Led Zeppelin, Cohen. Koncertuje se sdružením Osamělých písničkářů. Kromě vlastní
tvorby a zhudebňování českých básníků píše i texty pro jiné interprety.
Michalův dědeček Nikolaj Bystrov, absolvent práv, novinář a překladatel, československý občan ruského původu, byl po osvobození z Prahy odvlečen sovětskou tajnou policií a strávil deset let v sibiřském gulagu. Michalův otec Vladimír
Bystrov (+2010) byl významným filmovým novinářem.
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši účast.
Aktuální informace na internetu: www.vlasim.charita.cz nebo se informujte na
tel. č. 739 580 363, 736 472 794
15
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APOŠTOLÁT MODLITBY – ÚNOR 2019

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi Za velkodušné přijetí obětí nezákonného
obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého
vztahu s Bohem.
SPOLČO KUBA – v
únoru pouze 15. 2., o jarních prázdninách nebude
VIKARIÁTNÍ
KONFERENCE KNĚŽÍ –
19.2. Zdislavice, celebrant: P. Miloslav Kněz,
kazatel: P. Jiří Ptáček
PLÁN SBÍREK – další
sbírka

pro

arcidiecézi:

24.2., a to Haléř sv. Petra
POPELEČNÍ STŘEDA–
6.3. Popeleční středa a
Velký pátek jsou dny
přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v
jídle (zdrženlivost od
masa od 14 let, újma v
jídle 18–60 let).
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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SVATÁ HORA 2019

Duchovní programy a kurzy
v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2019

Začátek

Konec

7. 3. 2019

10. 3. 2019

Název kursu

Exercicie „Unést církev“
17.30 hodin

13.00 hodin

28. 3. 2019

31. 3. 2019
13.00 hodin

4. 4. 2019

7. 4. 2019
13.00 hodin

P. Ondřej
Salvet

Cena

1470,-- Kč

Čunek,

1470,-- Kč

SJ
Exercicie pro zdravotníky a ty,
kteří pečují o druhé „Zdroje

17.30 hod.

tor

P. Josef
„Postní duchovní obnova“

17.30 hodin

Exercitá-

útěchy pro trpící a pomáhající“

26

Mons.
Aleš Opa- 1470,-- Kč
trný
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