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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 29.9.2019.
Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381;
e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz

ÚVAHA NA ÚVOD:
RODIČE, DĚTI A MÉDIA
Dnes mě to vůbec nepřekvapuje, když
dospívající děti, co sedí v mé kanceláři,
znají jméno bubeníka metalové skupiny
z Austrálie, ale neví, jak se jejich matka
jmenovala za svobodna a jakou práci
vykonává jejich otec. Na druhou stranu,
mnoho rodičů, kteří sedí před televizí, ví,
co se děje v Tararinga-patamu nebo
Kuala Lumpuru, ale nemají ani ponětí, co se děje ve vedlejší místnosti v srdcích
jejich dětí. Filozof Martin Heidegger má pravdu, když říká, že moderní doba
překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost.
Max Kašparů, kněz a psychiatr
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MC JAKOUBEK
Srdečně zveme maminky s dětmi i v tomto školním roce na mateřské centrum
Jakoubek.
Tentokrát se budeme scházet ve čtvrtek na čechtické faře vždy od 9:30
hod.
Můžete se těšit na programy, do kterých se zapojí maminky společně s dětmi.
17.10. - U ohníčku – Valentýna Křížová (pásmo her, básniček a seznámení
dětí s hudebním nástrojem dudy)
31.10. - Výroba kváskového chleba pro maminky i děti – Tereza Ptáčková
Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou začíná 1.10. a pak každé úterý vždy
od 9:30hod.
Velký úklid fary bude 30.9. od 15:30hod.
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Farní tábor Popoupo aneb
Podivuhodná pouť pouští
Prázdniny už jsou sice dávno za
námi, ale v krásném babím létě,
které prožíváme, se za nimi ještě s
radostí otáčíme a vzpomínáme.
Mimo jiné také na letošní farní tábor.
Ráda bych zážitky z tohoto tábora
předala všem, kteří tam nebyli, z
mého osobního pohledu…
Letošnímu táboru předcházely z mé strany obavy… Bylo přihlášeno hodně
dětí (cca 40) a vedoucích bylo málo. Patří jim obrovský dík, protože všichni ti,
co se o děti starali, odvedli naprosto úžasnou práci! Děkuji Ti, Honzo, Marunko, Alžbětko, Verunko, Adélko, Vojto, Markétko, Johanko a Viktorko! Zažila jsem díky vám nádherné dny plné překvapení a krásných duchovních zážitků. Já vážně nepřeháním :-)
Jak název napovídá, putovali jsme pouští. Naším cílem bylo projít strastiplnou
cestu, přejít most, který nás měl dovést k Pastýři a k jeho zázračné studni.
Občas se šlo dobře, ale chvílemi jsme mysleli, že to možná nezvládneme…
Naštěstí jsme měli pomocníky, kteří nám v největší nouzi přišli na pomoc.
A když jsme dorazili ke studni, měli jsme se v ní vidět takoví, jací skutečně
jsme. Některým z nás se to opravdu povedlo. Poslední den jsme doputovali
ke kapličce a zakončili jsme zde táborovou hru. Tyto poslední okamžiky byly
pro několik z nás naplněné velkým dojetím a já si troufám říci, že Boží přítomnost byla přímo hmatatelná.
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Dovolte mi nyní podělit se ještě o jeden hmatatelný zázrak našeho Pána. Honza Koláčný,
který už třetím rokem spolu se mnou vede
náš farní tábor, je vážně nemocný, i když by
to na něm nikdo nepoznal. Týden po našem
táboře podstoupil transplantaci jater. Dva dny
po jeho operaci lékaři řekli, že umírá, že při
životě ho drží už jen přístroje. Zvedla se
obrovská síla jemu blízkých lidí, obrovská vlna modliteb a sloužených mší
svatých za jeho život… A zázrak se stal… Honza říká, že se potkal s Pánem… A všem, kdo se za něj modlili, upřímně děkuje!
Já děkuji Bohu za to, že nám stále ukazuje, jak moc nás všechny miluje…
Děkuji za krásné dny strávené společně s dětmi na táboře.
Kromě zmíněných vedoucích děkuji také Zdeně Nebřenské, která nám
nezištně a s láskou vařila, děkuji otci Tomášovi za to, že na farní zahradě
můžeme mít zázemí, také děkuji vedení městyse Čechtice za sponzorský dar
a za posekanou farní zahradu…
Přeji vám všem krásný podzimní čas!

Veronika Šindelářová

Spolčo Kuba
Po prázdninách se opět hlásí spolčo dětí a mládeže na naší faře. Srdečně
zveme staré, ale i nové tváře do našeho společenství, které bývá plné smíchu, radosti, her a povídání o Bohu.
Děti, které chodí do 1. - 5. třídy, přichází v pátek od 17:00 do 18:45 hodin.
A mládež od 6. třídy od 19:00 do 20:30 hodin.
Termíny spolča na tento měsíc:
4. října; 18. října
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Ztracená kapela
22. září do naší farnosti zavítala Ztracená
kapela. Koncert začínal v 16.30, ale kapela
samozřejmě dorazila už dříve, aby se mohli
zpěváci (5 dospěláků) i zpěváčci (5 mladých
slečen) v klidu rozezpívat a udělat si zvukovou zkoušku. A již na té zkoušce jsme si
byla jistá, že koncert bude úžasný.
A taky že byl :) V čechtickém kostele se sešlo mnoho rodin z naší farnosti, ale
nejen rodin. Dorazili i posluchači dříve narození :) A dokonce si k nám cestu
našli i mladí z Vlašimi či Keblova. Kapela nám zahrála 20 písní ze své tvorby.
Některé jsme všichni znali, protože již takříkajíc zlidověly, některé byly úplné
novinky. Ztracená kapela nakonec přidala ještě dvě písně.
Po koncertě jsme společně s kapelou povečeřeli a měli jsme čas si popovídat. A popovídání to bylo velmi milé. Na závěr jsme si slíbili, že naše setkání
nebylo poslední a že nám Ztracená kapela zase někdy přijede zpříjemnit nedělní odpoledne.
Velký dík patří městysu Čechtice za poskytnutí spolkového
domu, Stravování Turek za výbornou večeři, P. Tomášovi a
především Vám
všem, kteří jste na
koncert dorazili.
Lucie Kletečková
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Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 (MMMŘ 2019)
Přípravy na MMMŘ, který vyhlásil papež František proto,
abychom

si

připomněli

vlastní misijní zodpovědnost
za šíření Kristova evangelia
vrcholí.
Národní kancelář PMD pro
tuto

příležitost

vydala

PŘÍRUČKU K MMMŘ 2019,
kterou již mnoho farností i
jednotlivců využívá.
Lze si ji stáhnout na webu https://www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen2019/, kde najdete materiály, které byly v rámci MMMŘ 2019 připraveny.

MODLITBA vydaná k MMMŘ 2019 – POKŘTĚNÍ A POSLANÍ
Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil
své následovníky "jděte a učte všechny národy".
I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha svatého, abychom byli odvážnými a horlivými svědky
evangelia tak, aby poslání svěřené církvi, mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky
věků. Amen.
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Srdečně Vás zveme na

PUTOVÁNÍ OKOLO LUKAVCE V SOBOTU 19. 10.
Zahájení: mše sv. v

8:30

v kostele sv. Václava v Lukavci.

Tentokrát projdeme po zpevněných cestách a silnicích Kopaniny,
Novotinky, Dolní Lhotu a Velkou Ves. V Lukavci nás bude čekat pohoštění. Asi 11 km, vhodné pro kočárky i pro seniory.
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ OKOLO LUKAVCE – sobota, 19. října
Znovu se vydáme na jih od naší farnosti. Už jsme navštívili Onšov, Chýstovice, Křešín, Načeradec, Mezilesí a Smilovy Hory. Tentokrát projdeme po
zpevněných cestách a silnicích Kopaniny, Novotinky, Dolní Lhotu a Velkou
Ves. Podrobnosti ještě v příštím Svatém Jakubu a na nástěnkách.
Změny vyhrazeny!

Pořádají farníci z farnosti Čechtice ve spolupráci s CHARITOU
Vlašim. Děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě akce.
Foto: ing. Miloš Bach, www.mapy.cz
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LUKAVEC A OKOLÍ
ZÁMEK A PANSTVÍ – Nejstarší zmínka je z roku 1352. Statek Lukavec spolu s tvrzí
a vesnicemi Týmova Ves, Mezilesí, Velká Ves a Salačova Lhota měl řadu majitelů.
Posledním byla rodina Prylova (1936–48). Ing Jiří Pryl uprchl r. 1948 do zahraničí,
následovala státní správa 1948–92. Roku 1995 koupilo Dřevozpracující družstvo Lukavec od rodiny Prylů zámek, Hříbek, park s rybníky a hospodářské objekty.
Zámek byl založen původně jako vodní tvrz, jíž dnes připomíná jen nehluboký příkop
kolem zámku. V 16. století byla tvrz přestavěna v pozdně gotickém a renesančním
slohu na zámek, v 18. století upravený barokně. Obnoven roku 1914. Kolem je anglický park. V parku je klasicistní pavilon Hříbek z konce 18. století, kde žila rodina
básníka Antonína Sovy.
BÁSNÍK ANTONÍN SOVA – Básníkův otec Jan Sova byl učitelem a ředitelem
zdejší školy. Básník sám se narodil roku 1864 v Pacově, ale už roku 1866 se rodina
stěhuje do Lukavce. Jedna z jeho nejkrásnějších básní:
Jedno slovo najít v pravý čas,
a uzdravit jím k smrti smutnou duši.
Najít, za horou když někdo čeká nás,
a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší.
To slovo najde se však těžko proklatě:
být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne.
Jen jednou v životě snad zázrak potká tě,
že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné.
FARNOST – Ve farnosti jsou 2 kostely – sv. Václava v Lukavci, kostel sv. Jakuba
Staršího v Mezilesí, hřbitovní kaple Panny Marie v Lukavci, další kaple jsou v Holýšově, Dolní Lhotě, Salačově Lhotě, Týmově Vsi, Velké Vsi a ve Zdiměřicích. Přifařenými obcemi jsou dále Kopaniny, Bezděkov, Zelená Ves a Novotinky.
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Jednolodní farní kostel sv. Václava, postaven v letech 1774–81 na místě starší
kaple. Po požáru r. 1865 opraven pseudoslohově. Zařízení převážně pseudogotické, barokní oltář ze zrušené zámecké kaple. Nejstarším kusem vybavení je
křtitelnice z r. 1637.
Křížová cesta v kostele – autorem je Mykola Syrvatka, původem Ukrajince, který v Česku žije už přes
20 let. Pracuje v družstvu jako ošetřovatel skotu, ale
řezbářem se vyučil. Výrobu zaplatily místní rodiny
v roce 2016. Křížová cesta je vyřezaná z lipového dřeva.
Mše svaté jsou pravidelně slouženy ve Vyklanticích (8.00), v Lukavci (9,30) a
v Křešíně (11.00). Vyklantice a Křešín jsou stále samostatnými farnostmi.
Kněží, kteří zde působili v posledních 50 letech: FRANTIŠEK KARVAN 1968–
1990; RUDOLF VOŠICKÝ 1991–2014; P. PhDr. SIARD DUŠAN SKLENKA,
O.Praem. 2014–dosud
P. FRANTIŠEK KARVAN
(Brloh u Písku 19.05.1927 – České Budějovice 21.11.1992);
politický vězeň komunismu, roku 1961 odsouzen v Č. Budějovicích „za podvracení republiky“ na 4 roky; v Lukavci působil od
roku 1968 do konce 80. let; člen řádu petrinů; varhanář a varhaník. Mnoho lidí z regionu na něj dodnes v dobrém vzpomíná.
P. RUDOLF VOŠICKÝ; nar. 8. 6. 1931 v Keblově; jeho hlavní farností byla Žehuň
na Nymbursku. Od 1. 1. 1991 nastoupil otec Rudolf Vošický
do Lukavce, který tehdy stejně jako naše farnosti patřil do královehradecké diecéze. Pak se Lukavec stal součástí diecéze
českobudějovické. Po jeho úmrtí P. Jana Pacíka převzal tyto
farnosti na 7 let. Mše svaté v Borovnici byly vždy v 11 hodin a
na Zhoři ve 14 hodin. Jako lektor s ním přijížděl pan Josef Pinkas. P. Vošický zemřel 4. 10. 2017 v nemocnici v Praze.
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Venkovní křížová cesta se nachází v Lukavci na jihozápadním okraji obce poblíž
hřbitova. Křížová cesta vedla ke kapli Svatého Rocha. Tato kaple zanikla a na jejím
místě byla postavena Boží muka stejného jména. Cestu původně tvořila dřevěná
zastavení, jejichž existenci dokládá záznam z roku 1810, který vypočítává náklady
na její opravu. Roku 1853 byly dřevěné kříže nahrazeny kamennými sloupy. Ty
měly v horní části otvor se zasazenými skobami, na kterých byly zavěšeny obrazy
křížové cesty ze zdejšího kostela svatého Václava. Následně se konala pěší pobožnost křížové cesty a po skončení se obrazy vrátily zpět do kostela. Roku 1855
byly na kamenných základech vztyčeny tři železné kříže představující Kalvárii. Z
původní křížové cesty se dochovalo pouze torzo tří jednoduchých kamenných
sloupů.
Roku 2009 byla křížová cesta obnovena, Boží muka svatého Rocha byla opravena
roku 2010. Pobožnost křížové cesty se zde koná každoročně o poutní svatováclavské slavnosti v neděli.
KAPLE SV. JANA KŘTITELE – Na vrchu Stražiště s nadmořskou výškou 744 m je
barokní kaple z 18. století, zasvěcená Janu Křtiteli a u ní pověstmi opředený pramen. Z Pacova vede přes Stražiště do Lukavce Sovova stezka, nejméně dvakrát
do roka organizovaně užívaná turisty.
NOVOTINKY (německy Statenbrunn) je malá vesnice, část
obce Načeradec v okrese Benešov. Je zde evidováno 7 adres. Novotinky leží v katastrálním území Horní Lhota. V první polovině 18. stol. zde byla významná sklárna
rodů Adler, Nachtman a Eisner. Sklárnu jsme spolu s ing. Josefem Slunečkem zmiňovali v seriálu o sklárnách v Palčicích pro Čechtické noviny před 10 lety. Vedle
Kamberka a Hirschendorfu (Jelenova) to jsou jediné obce s německými názvy v našem okolí.
Na zpustošeném statku dokázala rodina Sýsových rozjet velikou rodinnou farmu,
který koupili ještě před revolucí. Podařilo se jim rozšířit výměru půdy na téměř tisíc
hektarů a nyní se velmi úspěšně věnují jak rostlinné výrobě, tak chovu masného
skotu, prasat a koní.

10

Časopis Svatý Jakub

10 / 2019

SVĚTEC MĚSÍCE ŘÍJNA – SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI
Předsevzetí: Františkův vzor nás musí motivovat k lásce a rozdávání. Každý
den je určen k lásce a k rozdávání radosti. Můj život se má vyznačovat radostí, stejně jako Františkův i přes všechna trápení.
Závěrečná modlitba z breviáře:
Bože, Tys povolal svatého Františka, aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory a stal se živým obrazem Krista; dej nám svou milost, abychom
se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s Tebou. Skrze
Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
CITÁTY: Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať
změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.
Začněte tím, co je nezbytné. Pak dělejte to, co je možné. A najednou zjistíte,
že děláte nemožné.
Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci s sebou vzít
nic z toho, co jste získali, ale jen to, co jste darovali.
Všechna temnota světa nemůže uhasit světlo jediné malé svíčky.
Byl jsem veskrze hříšný. Jestliže Bůh může působit skrze mne, může působit
skrze kohokoli.
Tím, že odpouštíme, je i nám odpuštěno.
Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte, jen když je to nutné.
Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.
Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník.
Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.
Posvěcujte sebe a posvětíte svět.
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Prázdná židle
Jeden starý muž těžce onemocněl. Protože nemoc byla
vážná, přišel ho domů navštívit farář. Jakmile vstoupil
do pokoje nemocného, všiml si prázdné židle. Měla
zvláštní místo, hned vedle postele, na které odpočíval
nemocný.
Kněz se tázal, k čemu ta židle slouží. Muž se slabě usmál a odpověděl mu: „Představuji si, že na židli sedí
Ježíš. Právě, než jste přišel, jsem s ním mluvil... Dlouhá léta se mi modlitba
zdála strašně obtížná, až mi jeden přítel poradil, že modlitba je vlastně povídání s Ježíšem. Tak si teď představuji Ježíše na židli naproti sobě, vyprávím
mu a poslouchám, co mi odpovídá. A už nemám s modlitbou těžkosti.“
Za několik dní přišla dcera starého muže na faru, aby oznámila, že její tatínek
zemřel. „Nechala jsem ho jen pár hodin samotného,“ řekla. „Když jsem se vrátila do pokoje, našla jsem ho už mrtvého. Hlavu měl opřenou o prázdnou židli,
kterou chtěl mít stále vedle své postele.“
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Matouš 5,8)
PRODEJ KALENDÁŘŮ – Po dobu října a listopadu bude ve všech kostelech
probíhat prodej kalendářů podobně jako v minulých letech. V nabídce jsou:
Dědictví otců – stolní

69

Malá poselství Vojtěcha Kodeta – stolní

69

Cesta – Radio Proglas – Martin Holík – stolní

64

Nástěnný kalendář obrázkový

55

Cyrilometodějský čtecí

89

DIÁŘ kapesní

95

Evangelium na každý den

109
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NÁSTĚNKA FARNOSTI
ŘÍJEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY
A NĚKTERÉ PAMÁTKY
1. 10. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), učitelky
církve, patronky misií
4. 10. – památka sv. Františka z Assisi;
5. 10. – sv. Faustyny Kowalské
15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše (z Ávily), učitelky církve
18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty
22. 10. – sv. Jana Pavla II.
28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
MODLITBA RŮŽENCE – říjen je měsíc, zvláště věnovaný této modlitbě. Proto
vyzýváme k modlitbě růžence jednotlivce, rodiny i společenství věřících.
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 4. čtvrtletí – byly zapsány během září; na 1.
čtvrtletí roku 2020–v prosinci v sakristiích kostelů
APOŠTOLÁT MODLITBY – ŘÍJEN
Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve – Aby inspirace Ducha Svatého vedla
církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
POSVÍCENÍ V NAŠÍ FARNOSTI:
Datum

Místo

Pozn.:

13.10.

Zhoř

Posvícení

27.10.

Čechtice

„Dušičkové“ posvícení
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PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM
• Úterý 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10., vždy 14:00–16:00: Trénování paměti
• Úterý 1. 10. 10:00 – Podzimní setkání seniorů – mše svatá v kostele sv.
Jiljí, setkání v Besídce
• Úterý 1. 10.; 14:00 – Oslava Dne seniorů
• Čtvrtek 3.10.; 14:00 – Klub seniorů – tvoření
• Středa 9.10.; 13:30 – U3V – Optické a akustické jevy v atmosféře
• Čtvrtek 10. 10., 14:00 – POZOR ZMĚNA! SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH
PEČUJÍCÍCH + přednáška ZDRAVÍ, NEMOC a související problematika
přednáší PhDr. Irena Lesová
• Čtvrtek 17.10.; 14:00 Klub seniorů – arteterapie
• Úterý 22. 10.; 9:00 – Akademie třetího věku – 7 trpaslíků (sedm nejmenších evropských států) – San Marino, Andorra
• Středa 23.10.; 13:30 – U3V – Geometrie v architektuře a malířství
• Čtvrtek 5.9. 14:00–16:00: Klub seniorů – TVOŘENÍ
• 12. 9. Klub seniorů – přednáška PhDr. Ireny Lesové: Proč MUŽ A
ŽENA, současné pojetí
• Čtvrtek 24. 10.; 14:00 Klub seniorů – korálkování
• Čtvrtek 24. 10.; 19:00 – Folková klubovna – Jana Šteflíčková Jedna z
nejtalentovanějších českých písničkářek a herečka divadla Ypsilon. Její
texty jsou především dobře odpozorované "písničky všedního dne". V
tom se může směle rovnat největším mistrům tohoto oboru.
• Čtvrtek 31. 10.; 14:00 Klub seniorů – společenské hry
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v CHARITNÍ KLUBOVNĚ, Na Valech
322, Vlašim. Změna programu vyhrazena; aktuální informace naleznete na
internetu – www.vlasim.charita.cz nebo se informujte na tel. č. 739 580 363,
736 472 794
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AKCE V ŽELIVĚ: Pouť do Svaté země s opatem Jáchymem
Program: Cesarea, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, Kána Galilejská, Nazaret, Hora Tábor, plavba po Genezaretském jezeře,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Betlém, Betanie, Jericho, Jeruzalém, Ein Karem, Jaffa, Staré město Jeruzalém; Termín: 27.11.– 05.12.
2019

Cena: 22.900, - Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, palivový příplatek, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, ubytování 1x v Nazaretu,
6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu 3* včetně polopenze formou švédských stolů, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy v rámci

programu a obslužné/Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo na změnu programu. Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu.
Přihlašování: Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ; V
Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4; Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.:
+420 728 361 728, +420 728 327 282; E-mail: palomino@volny.cz,
http://www.palomino.cz
PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 17.15 adorace a sv. smíření, 18.00 – mše svatá
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA: bude upřesněno během října; v kostelech budou umístěny lístky pro zápis na modlitby za zemřelé
Další sbírka: 21.10 – Misijní neděle, sbírka na misie
KŘESLO PRO HOSTA – MONS. VÁCLAV MALÝ, pomocný pražský biskup – 9. října 2019, 18:00, v malém sále Hotelu Zruč. Speciální pořad
k 30. výročí sametové revoluce
POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – budeme pokračovat v příštím čísle
ZMĚNA ČASU – z 26. na 27. 10. posun o 1 hodinu zpět (3.00 ➔2.00)
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NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA – Ve dnech 11. - 13. listopadu se ve významných
římských chrámech a na místech spojených s českými dějinami uskuteční bohoslužby, společenská setkání, slavnostní koncert a papežská audience.
Poutníky do Říma doprovodí čeští a moravští biskupové, duchovenstvo, ale
také početná státní delegace a mnoho zahraničních hostů.
Poutníci, kteří Řím navštíví mimo program některých spolupracujících cestovních kanceláří, tzv. po vlastní ose, se pro snazší přístup na jednotlivé akce
národní pouti mohou zaregistrovat na e-mailové adrese poutnik@bihk.cz
Společný program:
Pondělí 11. 11. 2019 – 11.00 Modlitba litanií k českým národním patronům
v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila
•

15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria
Maggiore

•

18.00 Reprezentativní koncert „České nebe září“ v bazilice sv. Jana v Lateránu
Úterý 12. 11. 2019 – 10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu

•

12.00 Modlitba za vlast u oltáře sv. Václava v bazilice sv. Petra a soukromá
modlitba v katakombách u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra a na
místě předposledního odpočinku kardinála Josefa Berana
Středa 13. 11. 2019 – 10.00 Generální audience u papeže Františka na
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu

•

11.00 Předání výtěžku sbírky pro chudé a potřebné papeži Františkovi

•

15:00 Bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti
Ilustrační obrázky v tomto časopise: www.publicdomainpictures.com; www.pixabay.com; www.ozpakademie.cz; www.junior.proglas.cz
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PŘÍLOHA – POZVÁNKY
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