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LISTY
Zkoušky na Rybovu mši vánoční

Již tradičně v prosinci se konají zkoušky dobrovolníků
na Českou mši vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana
Navštivte Předvánoční DOBROMYSL
Ryby. Letos se sejdeme vždy v 18,30 hod.
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás pozvali k adventním v následujících termínech 11., 17., 18., 20. a 22. 12.
nákupům do našeho obchůdku
2014. Tradiční půlnoční mše se bude konat na Štědrý
v centru Týna. Máme pro vás
den, koncertní provedení ve svátek sv. Štěpána 26. 12.
připravenou dárkovou keramiku,
2014 v 16,00 hod. vždy v kostele sv. Jakuba.
přírodní mýdla s kozím mlékem,
drátenické
i
textilní
dárečky
Výtah do zimních dílen
v různých podobách. Nabízíme též
zázvorové sušenky, široký sortiment od severočeské Po několikaletém úsilí se konečně podařilo získat
firmy NATURA s.r.o., bylinkáře Valdemara Grešíka – dotační příspěvek od společnosti ČEZ. V rámci této
dotace bude zakoupen výtah, který bude instalován do
čaje, sirupy, koření aj.
objektu zimních dílen ve Dvoře Ćihovice. Tím se
zpřístupní 2. patro budovy a díky tomu bude v roce
2015 možné dokončení objektu a kolaudace celé
stavby. Objekt bude sloužit pro truhlářskou výrobu
Domova sv. Anežky, montážní a údržbářskou dílnu
včetně nových šaten a sociálního zázemí.

Setkání diecézních charit a zástupců
NNO České republiky
Tradiční pouť do Říma
Již tradičně v přibližně pětiletých intervalech vyráží
vždy v podzimním termínu členové bývalého
přípravného výboru( v roce 1989 připravoval pouť
československých
věřících
na
svatořečení
blahoslavenné Anežky Přemyslovny do Říma )v čele
s ing. Jiřím Kryso vzpomenout a uctít odkaz a památku
sv. Anežky České do Říma. V programu putování po
trase Praha - Vlašim - Týn nad Vltavou a Řím byla i
návštěva čtyř římských bazilik a audience u papeže
Františka. Poutí jsme vyjádřili díky za již 25leté
přímluvy sv. Anežky Ćeské.

Ve Špejcharklubu se uskutečnil seminář na téma
Pracovní skupina pro rozvoj sociálního zemědělství.
Účelem akce bylo seznámit zástupce arcidiecézních a
diecézních charit a NNO obecně s institutem sociálního
zemědělství a jeho fungováním v podmínkách českého
venkova. Projednávány byly otázky týkající se sociálně
zemědělských aktivit z hlediska jejich možné podpory.

Adventní pozvánky 2014
6.12. Předvánoční troubení – Hartmanice
16,00-18,00 vánoční trh, prodejní stánek chráněných
dílen Domova sv. Anežky
13.12. Koledy v kostele - Horní Bukovsko
15,00 adventní trh, prodejní stánek chráněných dílen
Domova sv. Anežky
14.12. Farmářské trhy - Týn nad Vltavou
8,00-12,00 adventní trh, za galerií
14.12. Adventní koncert - Týn nad Vltavou,
16,00 kostel sv. Jakuba, 15,30 troubení z věže
19.12. Punčování v Anežce - Čihovice
14,00 Domov svaté Anežky
26.12. Hej mistře – česká
mše vánoční, Týn nad
Vltavou, koncertní úprava
16,00 kostel sv. Jakuba

Jedná se zejména o využití zemědělského majetku
v rámci církevních restitucí. Součástí akce byla i
exkurze a praktická ukázka fungování SZ na místě.
Model fungující v Čihovicích vycházel z praktických
poznatků od francouzského partnera, proto další
setkání této pracovní skupiny proběhlo přímo ve
Francii, kde se k naší delegaci připojil i ministr
zemědělství ing. Marian Jurečka se svým doprovodem,
který toto společné setkání po jarní návštěvě v Týně
inicioval.

Jak se slavilo
Oslavy 15ti let provozování Domova sv. Anežky, o. p. s. v Týně - Čihovicích
Oslavy 15. výročí založení Domova sv. Anežky se Divadlo V. Marčíka a děkovná mše svatá
„rozjely“ v pátek 14. listopadu už dopoledne a to
Aby společnému
výletem všech zaměstnanců a uživatelů na soutok
veselí nebyl konec,
Vltavy s Lužnicí a pak na návštěvu Přírodovědného
přijel nás i naše
muzea na Semenci. Na Semenci nám manželé Šímovi
hosty z Neratova i
připravili poutavé vyprávění o vystavených exponátech
Rakouska
a mnozí z nás litovali, že jsou zde poprvé a že
Heidenreichstein
nemohou absolvovat celou prohlídku. Všichni jsme
pobavit
svým
obdrželi drobné dárky na památku na návštěvu a před
netradičním
závěrečným rozloučením při ovocném punči ještě
pojetím pohádek
známý divadelník
Víťa Marčík a moc
se
nám
jeho
Šípková Růženka
líbila. Abychom se
vůbec všichni na
jeho představení
vešli, museli jsme
se přemístit do
Špejcharklubu. Po
divadelním
představení byl za
pozvánku na další prohlídku
přítomnosti pozvaných hostů slavnostně zahájen den
spojenou např. s opékáním
otevřených dveří. V rámci oficiálního programu byla
buřtů. Nabídku jsme s díky
představena publikace „Čihovická kaple“, která byla
přijali a těšíme se na jaro až
vydána k 5. výročí vysvěcení kaple sv. Anežky České.
nám lepší a teplejší počasí
Po komentované prohlídce následovala děkovná mše
dovolí pobýt na Semenci déle.
svatá a poté již neformální program pokračoval
Ještě jednou děkujeme. Po
posezením s hudbou rodiny Sýkorových ve Špejcharu.
společném obědě v domácích
prostorách
v Čihovicích
následovalo
porcování
narozeninového dortu. Připravili jej pro nás cukráři
z učiliště v Hněvkovicích, byl nádherný čtyřpatrový.
(red)

Naše velké díky patří všem, kteří nás za dobu
provozování Domova sv. Anežky o.p.s. v naší snaze
pomáhat potřebným podpořili radou, finančně či
morálně i těm, kteří se zúčastnili společného výročí.
Děkujeme Vám, že jste s námi!
My všichni z Čihovic
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