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ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

S l o v o

k n ě z e

„Anděl promluvil k ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše
ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl.“
Slova „nebojte se“ odhalují strach, který má člověk z Boha už od Adama.
Strach nechává člověka ve smrti, ale bázeň Boží dává život.
Pán Ježíš nás svým vzkříšením zbavil strachu. Od svého vzkříšení nás
překonává, že v Něm je naděje na život. Tento život je krásný, naplněný jeho
láskou, která nás často překvapuje.
Otec Zdzislaw
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číslo
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,

Ročník VIII
Vychází 1. neděli v měsíci

nám. dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice

Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky.
tel.: 317 853 317, e-mail: rkfcechtice@centrum.cz
internet: www.čechtice.eu/farnost

SVÁTKY V DUBNU
1. - 3. 4. – Velikonoční Triduum
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7. 4. - Světový den zdraví
11. 4. – Neděle Božího milosrdenství
19. 4. - výroční den zvolení Benedikta XVI.
23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty;
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
29. 4. – svátek Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

APOŠTOLÁT MODLITBY - DUBEN
1. Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství
překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.
2. Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by
věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
3. Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé
radosti do společnosti zmítané nejistotami.

ADOPCE NA DÁLKU
Na účtu bylo celkem 15730, zaplaceno pro rok 2010 bylo v březnu 14 000 za
obě děti, to je za Ronalda Mubiru i za Sáru Naamiro. Zbylých 1730 už je pro rok
2011.

MISIJNÍ KOLÁČ
Akce vynesla 1550 v Borovnici, 4200 v Křivsoudově a 2912 v Čechticích.
Celková suma 9662 byla odeslána na konto Papežského misijního díla.
www.misijnidila.cz

PŘIJEDE OTEC BISKUP
V neděli 25. dubna bude u nás udílet svátost
biřmování Mons. Karel Herbst, světící biskup
pražský.
Z jeho života:
Narozen 6. 11. 1943 v Praze. V roce 1960 se
vyučil elektromechanikem a osm let tuto práci
vykonával, při zaměstnání odmaturoval na
gymnáziu. 1968 - 73 absolvoval
bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.
1973 přijal kněžské svěcení. Působil jako
kaplan v Mariánských Lázních a na Svaté
Hoře. 1975 odňat státní souhlas k výkonu
duchovenské činnosti za to, že při čtení vánočního pastýřského listu vynechal,
že oslavíme 30. výročí osvobození vlasti sov. Armádou.
Od roku 1975 do 1986 pracoval jako čistič výkladních skříní.
1976 tajně složil doživotní sliby v kongregaci Salesiánů svatého Dona Boska. V
letech 1974–1986 se věnoval pořádání salesiánských chaloupek, tajných
prázdninových akcí pro děti. Roku 1986 se konalo už 64 takových
čtrnáctidenních pobytů.
1986 - 89 působil na Tachovsku a ve
Všetatech. Po roce 1990 pracoval na
různých místech v rámci salesiánské
provincie. 1997–2000 byl
spirituálem v kněžském semináři v
Praze.
2002 byl ustanoven světícím
biskupem pražské arcidiecéze. Pro
jeho biskupské působení je typická
neokázalost a pokora. Upřednostňuje
neformální, bratrskou, otevřenou a
lidskou komunikaci. Do jeho biskupské působnosti spadá oblast rodin a
mládeže, řeholníků a řeholnic, kultury. Jeho biskupským heslem je Ježíšův
výrok „Milosrdenství chci“.

Ohlédnutí i pozvání :

MC JAKOUBEK

V pátek 19.3.2010 se konalo další setkání Farního mateřského centra
Jakoubek. Program jsme zahájili několika hrami, říkadly a písničkami, jejichž
společným tématem bylo nadcházející jaro. Děti pak vyráběly veselé obrázky
jarních květin, zatímco maminky poslouchaly velice zajímavou přednášku
farmaceuta Mgr. Aleše Novosáda o zdravotní kosmetice a lécích pro děti. Tímto
mu za přínosné informace, zodpovězení našich zvídavých dotazů i za vzorky
některých druhů kosmetiky ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Příští schůzka FMC se uskuteční v pátek 16.4.2010 od 9.30 h v herní
místnosti čechtické fary. Pro mámy i dětičky je připraven malý workshop
výtvarnice Štěpánky Blažejové, pod jejímž vedením si budou moci vyrobit
náušnice, náhrdelník či něco jiného pro radost. Všechny opět srdečně zveme!
Za maminky Jana Zíková

Velikonoční malování vajíček.
V pátek 26. března se fara proměnila v tvořivou dílnu. Pro nezasvěceného
návštěvníka to mohlo vypadat jako ve včelím úle. Velký ruch, hemžení a přitom
usilovná práce. Maminky a děti opravdu zapáleně zdobily voskem, malovaly
temperami a lepily velikonoční kraslice.

Jedna z maminek si připravila tvoření pomocí ubrouskové techniky. Malé
dřevěné destičky rozkvetly jarními kvítky, motýlky a zvířátky, které na jaře
nejčastěji přicházejí na svět.
Všem maminkám i dětem děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další
setkání.
Výstavu kraslic a jarních obrázků je možné vidět 5. dubna v 9 hodin na faře
v Čechticích a 11.dubna po mši svaté v Křivsoudově.
Za maminky Ludmila Kasperová

PŘIPRAVUJEME
• Koncem měsíce se bude konat farní rada, a to ve čtvrtek 22. dubna od 19
hodin.
• O biřmování 25. dubna se zmiňujeme jinde.
• Na květen připravujeme několik akcí, o kterých je dobře informovat
s předstihem. Především je to tradiční pouť na Svatou Horu, která se bude
konat v sobotu 8. května za obvyklých podmínek. Přihlašovat se můžete
v sakristiích.
• Další sobotu, 15. května, se bude konat vikariátní dětský a ministrantský
den, a to v Palčicích.
• Poslední dvě květnové neděle budeme uctívat Nejsvětější Trojici, a to
v Jizbici 23. 5. a v lese u Chmelné 30. 5.
• Na červen plánujeme další pochod, na který bychom se rádi znovu spojili
s farností Keblov.

VRATISLAVŮV KŘÍŽ (2. část)
Dokončení článku historika J. V. Šimáka (1919), s dodatkem pana Dr. Jana
Svobody z časopisu Dědictví Koruny České, číslo 3-4/1998.
„Jaká jest to cesta?“ ptám se v myšlenkách napolo maně, ukazuje na
pokračování pěšiny, kterou jsme přišli, táhle k obzoru, hádám, kamsi k
Humpolci. „Ku Praze“ zní odpověď, „říká se jí stará pražská cesta, ale teď se již
tady nejezdí.“
„Pražská cesta k Humpolci?“ podivil jsem se již opravdu. Rázem mi
bleskla hlavou vzpomínka na zmínky listiny XII. věku o cestě vedoucí k Želivu.
Šli jsme tou cestou podle mapy od Senožat, přes "Krčmu" (jistě ne náhoda) do
Čechtic, odtud mimo bývalou kovárnu k rybníku Valše, ke Chmelné a dál pod

Blaník. Měl jsem při tom „přednášku“ improvizovanou o starých zemských
stezkách a jak je nesnadno je určovati.
Doma potom, v Praze, prohlédl jsem onu starou listinu (Friedrich, Codex
diplomaticus 253), kterouž roku 1178 kníže Soběslav II. potvrdil a vymezil
Vyšehradským kanovníkům držení "Újezda Svatavina" na Želivce.
K tomuto „Újezdu“, jádru to potomního panství Dolnokralovického,
příslušelo kolik vesnic, a z nich Čechticům jsou nejbližší Sýrov, Hořice, Dunice,
Děkančice, Děkanovice, na východě panství omezoval tok Želivky, jíž ve XII.
věku říkali také Sázava, na jih od klášterství Želivského potok "Liobe", Ljubá,
Líbá, nyní Martinický, k západu pak „stará cesta, která vede k Želivu.“
Nuže, tato „stará cesta", kterou Tomek kladl ke Křivsoudovu, k níž
dobíhají až do dnes katastrální hranice uvedených obcí, jest právě „pražskou
silnici“. Avšak tuto silnici známe ještě dále, neboť jest sotva pochyby, že se za
Želivem spojovala s dalším směrem, zvaným r.1233 „cestou humpoleckou“,
(Humpolce ve XII. věku ještě nebylo.) „kterou se jde na Moravu, přes Větrný
Jeníkov ke stříbrným dolům jihlavským“.
Známe-li takto cestu, jež ve XII. věku sluje starou, od Jihlavy až po Blaník, jest
pravděpodobné, že tu shledávám dávnou, dosud vlastně neznámou stezku
zemskou, její podrobný směr i další běh ke Praze nutno ovšem dále studovat.
„Boží znamení“ nad touto cestou na křižovatce a snad i jako mezník, bylo
tam zřízeno již už tenkráte koncem XII. věku a vlastně ještě dřív, neboť jinak
jeho jméno nevysvětlíš. Újezd na Želivce darovala kapitole Vyšehradská
Svatava Polská, manželka Vratislava II. (1061- 1092). „Vratislavův kříž“ (třeba
snad několikrát potom obnovený), o němž neví nikdo nežli nejbližší lid, jemuž
zase sotva co známo o Újezdu Svatavině, není tedy pojmenováním nahodilým,
nýbrž úctyhodnou upomínkou na prvního českého krále, udržovanou prostou
tradicí přes 800 let.“
V osmdesátých letech 20. století uviděl tento
kříž pracovník Muzea okresu Benešov, p.
Jahodář, již spadlý, a tak ho převezl do muzea,
kde byl restaurován a nyní je uložen v jeho
depozitáři. Na svém místě by dnes zcela určitě
neobstál.
Vratislavův kříž - kaplička z jednoho kusu
dubového kmene, s vydlabanou nikou
opatřenou kovanou, nýtovanou mříží. Tato
mříž, stejně jako šindelová stříška byla
zhotovena mnohem později. Tento velmi
vzácný sakrální objekt je nyní restaurován a
uložen v depozitáři vlašimského muzea.
Snímek z konce padesátých let.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov - 7. 4.
Čechtice – 14. 4.
Chmelná – 21. 4.
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
SPOLČO DĚTÍ - pátek 16 – 18, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - pátek 19.00,
1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 16. 4. od 9:30
PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY – Křivsoudov,
18. 4., před i po mši svaté
FARNÍ RADA - bude ve čtvrtek 22. 4., 19.00
BIŘMOVÁNÍ – neděle 25. 4., 11.00, biskup Karel Herbst
POUŤ ČECHTICE – neděle 25. 4.
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – bude až v květnu
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Pohřby:
Marie Jaklová – 6. 03. 2010, Čechtice
Oldřich Souček – 13. 03. 2010, Křivsoudov
Božena Turková – 23. 03. 2010, Čechtice

NA

ZÁV ĚR

Byl nemanželským synem mladé dívky. Narodil se v zapadlé vsi. Nenapsal
jedinou knihu. Nezastával žádnou veřejnou funkci. Neměl rodinu ani domov.
Nechodil na vysokou školu. Nevykonal žádný čin, který by byl úspěchem.
Nikdo se za něj nikdy nezaručil.
Bylo mu teprve třiatřicet, když se proti němu postavila veřejnost.
Byl podroben nespravedlivému soudnímu procesu a popraven.
Uplynulo dvacet století a tento muž zůstává ústředním bodem dějin lidstva.
Žádné vojsko ani parlament ani král ani všichni myslitelé a vědci celého světa
nezměnili svět jako tento muž.
(Bruno Ferrero. Osvěžení pro duši)

