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Ročník XVII. KVĚTEN 2019, číslo 5. 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 28.4.2019.

/ 2019

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

Prázdný

hrob

chce

vyzvat a pohnout, ale
především

dodat

odvahu k víře a důvěře,
že Bůh „přichází“ za
jakékoli

situace

v

jakémkoli člověku a že
Jeho

světlo

může

zasáhnout
nejnečekanější a nejuzavřenější životní zákoutí. Byl vzkříšen ze smrti, vstal z
místa, odkud nikdo nic nečekal, a čeká na nás – jako očekával ženy – aby nám
dal účast na svém díle vykoupení. Toto je základ a síla, kterou jako křesťané
máme, abychom svůj život a svoji energii, inteligenci, city a vůli vynakládali na
hledání a zejména tvorbu stezek důstojnosti. Není tady... Byl vzkříšen! Tato
zvěst nese naši naději a proměňuje ji na konkrétní skutky lásky. (…) Není tady,
byl vzkříšen! A čeká tě v Galileji, zve tě k návratu do času a místa první lásky,
aby ti řekl: „Neměj strach, následuj mě.“
(Papež František, homilie při vigilii Zmrtvýchvstání Páně, 31. března 2018)

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

Adopce na dálku
Drazí přátelé, píšu Vám tento dopis proto, abych
se zeptal, jak se máte. Jsem Ssali Moses a jsem
na základní škole v páté třídě. Opakuji třídu, protože mé výsledky nebyly dobré. Učitel říká, že si
musím dát větší námahu. Do školy chodím každý
den jako předtím, ale teď si musím méně hrát a
hodně číst. A to dokonce i o víkendu. Děkuji Vám
za Vaši péči, kterou mi dáváte pro moji školu. Každý den se zeptám, když něčemu nerozumím. Vím, že to zvládnu. Posílám Vám všem přání k Velikonocům. Na shledanou. Ssali Moses.

Drazí přátelé, jak se máte? Jak se daří Vám všem?
Já se mám docela dobře. Babička je v pořádku, naší
tetě se narodilo děťátko. Je zatím u nás, ale vrátí se
k sobě domů.
Ve škole se mi daří dobře a budu pokračovat v dobrých výkonech. Začali jsme se učit anglicky, když
jsme se dostali do třídy P4. Už to není tak lehké, ale
doufám, že se všechno změní k lepšímu. Mí učitelé jsou dobří, moji kamarádi
také. Tento rok do naší školy přibylo hodně dětí, do naší třídy také.
Doma v naší kuchyni jeden pán postavil kamna na dřevo. Do té doby jsme
vařili jenom na třech kamenech. A tak máme místo, kde si můžeme ohřívat
věci, například omáčku na Velikonoce. Hodně nám to pomůže.
Přeji Vám pěkné radostné Velikonoce.
Vaše Dezilanta Namisanga.
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Vaše příspěvky pro ADOPCI NA DÁLKU (Velikonoce 2019)
Čechtice

1190,- Kč

Křivsoudov

2663,- Kč

Borovnice

2433,- Kč

Celkem

6286,- Kč

Stav k 20.04.2019: 20467,- + 6286,- = 26763 Kč
Další termín k zaplacení je srpen 2019

Zápis ze setkání farní rady 3. 4. 2019
1

První svaté přijímání by bylo vhodné uskutečnit v budoucnosti v
Čechticích

2

Úkoly na farní den se rozdělí až před farním dnem (farní den 16.6.
od 15:00)

3

Úklid půdy v Křivsoudově – některý z víkendů v květnu. Datum bude
upřesněn.

4

Zvážit, kdo může pomoct s provozem fary v Čechticích (opravy,
sekání trávy, řemeslné práce).

5

V Čechtickém kostele bude koncert Ztracené kapely. Zářiový termín
bude upřesněn.

6

9.6. bude dětská mše v Čechticích v 11:00, v Borovnici mše v 8:00

7

16.6. bude mše na Jizbici v 11:00 a v Borovnici bude mše v 8:00

MISIJNÍ KOLÁČ v Křivsoudově
se konal o první dubnové neděli po mši svaté, doprovázené dětskou scholkou. Velká štědrost lidí i dobré počasí nám přálo... Vybralo se pro misie
6406,- Kč. Peníze byly zaslány na konto Papežského misijního díla. Poděkování patří všem, kdo se na této akci podíleli – ať už pečením, prodejem, nebo
koupí dobrot.
Eva Získalová
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POUŤ NA SVATOU HORU – 4. KVĚTNA
Program:
9:00 mše svatá (P. Krzysztof Strzelczyk CSsR)
po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti
10:45 svátostné požehnání (P. Krzysztof Strzelczyk CSsR)
11:00 modlitba růžence
11:30 mše svatá s přijetím kandidatury jáhenství a kněžství
(kardinál Dominik Duka OP)
14:30 májová pobožnost (P. David Horáček CSsR)
Během dopolední adorace a modlitby růžence možnost svátosti smíření.
ODJEZD AUTOBUSU: Borovnice 7:00; Keblov, Němčice 7:05; Bernartice
7:08; Dolní Kralovice 7:18; Brzotice 7:23; Loket 7:25; Alberovice 7:28;
Křivsoudov 7:30; Čechtice 7:35; Miřetice, Chmelná, Jeníkov 7:45;
Nakvasovice 7:50
Cena 180,- Kč dospělí, děti do 15 let 100,- Kč, do 6 let zdarma; platí se v
autobuse.
Foto: Jirka Jiroušek – se svolením autora
http://www.nebeske.cz; https://www.facebook.com/nebeske; https://www.instagram.com/nebeske_/
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MINISTRANTSKÝ A DĚTSKÝ DEN PALČICE
Dne 12. 5. 2019 jsem se spolu se svými sestrami zúčastnila ministrantského
a dětského dne, který se jako každý rok konal v Palčicích. Sešli jsme se zde
v 9 hodin ráno a jako obvykle započali den mší. Po mši jsme si vyslechli velice zajímavá povídání od kněží na téma povolání. Po přednáškách jsme se
společně naobědvali.
Po obědě přišlo všemi tak velice oblíbené volné odpoledne a jelikož bylo
krásné počasí mohli jsme být i venku. Během odpoledne jsme si mohli zahrát
tenis, fotbal, stolní fotbálek a tenis nebo si jen tak popovídat s kamarády a
kněžími. V průběhu odpoledne jsme si také mohli opéct vuřty. V půl čtvrté si
nás vyzvedli rodiče a jeli jsme domů. Myslím, že letošní setkání se velice povedlo.
Marie Svobodová ml.

MC Jakoubek
Duben na našich společných setkáních byl ve znamení Velikonoc.
Velice hezký program s dudami dětem přivezla paní Valentýna Křížová z
Pelhřimova. Zahrála si s dětmi jednoduché jarní hry, které si hrály i děti před
sto lety. Provedla je celým Svatým týdnem pomocí písní, říkadel a pranostik.
Maminky byly překvapené, když zjistily, že paní Křížová pracuje jako
záchranář a těmito pásmy pro děti si zpříjemňuje čas, když nejezdí se
sanitkou. Dozvěděly se také, že v Čechách je asi 300 dudáků.
Posledním programem v tomto školním roce byl příběh O myšce, který
si pro nás už tradičně připravila Marie Říhová. Nechyběla práce s knihou,
zážitkové hry a poutavý příběh, který všechny děti společně s myškou prožily.
Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které se jakýmkoliv způsobem na
přípravě podílely. Letošní návštěvnost byla opravdu hojná, a to je nejlepší
znamení, že se maminky i děti na faře cítí dobře. Jakoubek opět začne po
letních prázdninách. Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou pokračuje
každé úterý od 10:00hod. Na úterý 30. 4. naplánováno čarodějnické cvičení
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Letní tábor NOEMOVA ARCHA
Tábor je určen pro děti nejen
z čechtické farnosti, ale i pro
další zájemce.
Kdy: 15.-19.7.2019
Kde: tábořiště Nemíž
Cena: 1200 Kč
Věk: 8-15 let
Více informací u Lenky Vítové (737618421), Kateřiny
Follerové (732788456),
Honzy Víta (732312562) a
Alžběty Vorlové
(732566940).
Zde je přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfJJVDA9154Cyz257Vc7DYmi4zUgRJTZYaQLB71eQl11l-fnw/formResponse

Poutě v naší farnosti (duben – červen 2019)
Datum Místo

Svátek

Pozn.

28.4.

Čechtice

Sv. Vojtěch

kaplička

5.5.

Mnichovice

Sv. Filip a Jakub

filiální kostel

19.5.

Chmelná

Sv. Jan Nepomucký

kaple

16.6.

Jizbice

Nejsv. Trojice

kaplička

23.6.

Chmelná

Nejsv. Trojice

kaplička u studánky

30.6.

Borovnice

Sv. Petr a Pavel

kostel

29.6.

Strojetice

Sv. Petr a Pavel

kaple
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – NESVAČILY
Asi jen málokoho by nenapadlo, počítat mezi poutní místa i Nesvačily, malou
vesnici (339 obyvatel), která patří pod město Bystřice. Nicméně, pro svoji
vzdálenost od Blaníka (vzdušnou čarou cca. 20 km) ji sem můžeme počítat.
Ves je ale dnes známá spíše svým letištěm. Z minulosti ne úplně dávné je
třeba vzpomenout, že Nesvačily byly jako součást vojenského cvičiště zbraní
SS v roce 1943 vystěhovány.
My se ale budeme zabývat starší historií obce. Legenda vypráví o vzniku
obce toto:
Tam, kde dnes stojí nesvačilský kostelík sv. Kříže, si hrávaly děti. Přišlo mezi
ně děvče, které nikdo neznal. Když se smrákalo, zželelo se jim neznámé
dívky, která neměla kam jít ani co jíst. Děvčata ji zvala k sobě domů, ale ona
prý odpověděla: „Když jsem ještě nesvačila, nemohu ani večeřet.“ A záhadně
zmizela, jen na obloze bylo vidět bílý obláček. Byla to tedy nepochybně
Panna Maria. Jako památku na tuto událost získala obec nejen pojmenování,
ale také kostelík s cennými památkami, připomínajícími Pannu Marii.
A jak to bylo s těmi poutěmi? Ty jsou opravdu už starého data. Vyprávěl o
nich bystřický mistr ševcovský Martin Ješuta (1783–1875). „V mé mladosti na
zdech okolo oltáře Matičky Bolestné mnoho vyobrazení milostí na tabulích
malováno bylo, jakož i berly zavěšeny. Hlučné pouti z Benešova, Maršovic,
Neveklova svými duchovními tam konán byly, zvláště tři neděle po Veliké
noci, o slavnosti sedmibolestné Panny Marie. Před tím vždy mše sv. tam držána byla na vejroční slavnosti mariánský, též odpolední požehnání – kdy
vždy více mší svatých čteno bývalo – a comunicantů 7 i 8 set se počítalo –
což nyní vše se opouští.“
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Ješuta dále píše, že největší slávu přinesl obraz Matky Boží Sedmibolestné.
„Tento obraz je velmi milostného vzezření. Celý obličej tak náležitě je zformovaný, že se dosti na něj nahleděti nemůžeš.“ Shodou okolností se obraz dochoval až do dnešní doby.
Hlavní oltář je barokní. Uprostřed je prosklená skříň,
kde byla umístěna z lipového dřeva vyřezaná Pieta. Socha pochází z první poloviny 15.století. Další významná
socha byla na podstavci na severní stěně lodi. Byla to
Madona. Pieta i Madona z Nesvačil náleží do okruhu
prací Mistra Týnské kalvárie. Nyní jsou obě sochy v Národní galerii v Praze z důvodu jejich zabezpečení proti
krádeži. Madona nesvačilská byla dokonce vystavována
v Lucembursku v roce 1979.
Nesvačily patří spolu s Popovicemi, Postupicemi a Chotýšany do farnosti Bystřice. Mše svaté tu jsou v sobotu v 17 hodin.
Podle knihy Radko Bílka sepsal Jiří Foller. příště: Pyšely

KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ
O páté postní neděli naše farnost uspořádala modlitbu křížové cesty v Křešíně.
Bylo nás asi 30. Připomněli jsme si pašijový příběh o umučení Ježíše Krista,
zazpívali jsme postní písně. Sešli jsme se tam už potřetí a chtěli bychom v této
tradici pokračovat.
Venkovní křížová cesta v Křešíně vznikla roku 1791. Tvoří jí třináct
kamenných výklenkových kapliček s obrázky. Od roku 1963 je zapsaná na
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V roce 2012 byla velkým
nákladem kompletně obnovena společným úsilím vedení křešínské obce,
občanů Křešína a Českým svazem ochránců přírody Pacov. V našem kraji je
to ojedinělá takto zachovalá kompletní venkovní křížová cesta.
8

Zdeněk Veselý

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

NÁSTĚNKA FARNOSTI
APOŠTOLÁT MODLITBY – KVĚTEN 2019
Všeobecný úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty
mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE KNĚŽÍ – úterý 21.5.; Mše sv.: Ježov
celebrant – P. Lukáš Okurka; kazatel – P. Jaroslav Konečný; konference
v Bernarticích
SBÍRKY ZA MĚSÍC BŘEZEN 2019
Datum

Čechtice

Křivsoudov

Borovnice Zhoř

Celkem

3.3.

1 100

3 050

690

4 840

10.3.

990

2 370

17.3.

1 220

2 130

2222

5 572

24.3.

1 422

2 290

630

4 342

31.3.

1 460

1 950

1 290

4 700

Celkem

6 192

11 790

4 832

PLÁN SBÍREK

19.5. – Svatojánská sbírka na arcidiecézi

3 360

0

22 814

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (5–10 let) 29. 7. - 2. 8. na farní zahradě.
PRODEJ KNIH Možnost zakoupit si křesťanskou literaturu
z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vydavatelů bude u kostela sv. Jakuba v Čechticích a u kostela
v Křivsoudově, a to v
svaté.

neděli 12. 5. , vždy po mši

Kontakt: 732 328 288
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NOC KOSTELŮ MNICHOVICE
Pátek 24.5. (jako v celé republice)

více na www.nockostelu.cz

1. 18:00 Úvodní slovo, přivítání
2. 18:15 Přednáška na téma: Kostel – liturgický prostor – Tomáš Kábele
3. 19:00 Dětská scholka Čechtice – vedoucí Lucie Kletečková
4. 19:50 Promítání o kostele a obci – pan Karel Tvrdík a PhDr. Bohumila
Navrátilová, která bude také Noc kostelů moderovat
5. 20:30 Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy Praha – diriguje
Mgr. Petr Bärtl
Během večera občerstvení. Časy orientační, změny vyhrazeny.

MO KDU-ČSL a Římskokatolická farnost Lukavec Vás srdečně zvou 10.5. od
17.30 hodin do kostela sv. Václava v Lukavci. Provázet nás bude římskokatolický kněz, salesián, rocker působící v Praze Dr. Ing. Ladislav
Heryán, Th.D.,
Program: 17.30 - mše svatá; 18.30 - přednáška a beseda provázená kytarou
na téma: „ŽIVOT“ a BOŽÍ VELKORYSOST. P. Heryán píše na toto téma také
ve svých knihách. Na závěr bude možnost zakoupení knih s podpisem autora. Vstupné dobrovolné.

800 LET ZAHRÁDKY – sobota 15. června 2019
13.00 – mše svatá – celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský
14.00 – setkání rodáků, živá hudba, výstava historických dokumentů a fotografií, prodej občerstvení a suvenýrů, komentované prohlídky kostela a okolí,
dětský kolotoč a další
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3. červnový víkend bude patřit festivalu Routa
15. 6. 2019 (sobota) Hrádek u Vlašimi 13.00 – 21.30
Montessori Vlašim, ŘKF Hrádek a další dobrovolníci za podpory řady partnerů
připravují 14. ročník multižánrového festivalu Routa 2019. V úžasném prostředí poutního místa na Hrádku vyroste během 3. červnového víkendu již tradiční festivalový areál.
Děti i dospěláci se mohou těšit na hudební vystoupení – a to jak venkovní na
louce u studánky, tak chrámová v kostele Sv. Matouše, kde vystoupí postupně
s hudbou k radosti i zamyšlení: smíšený pěvecký sbor Dech, duo Bellevue a
hudební skupina Náhodná setkání. Na louce u nové studánky si budete moci
zabubnovat nebo poslechnout skupiny: Bombarďák, Mateřská.com, Bossfolk,
Markéta a Lazarové, Jamchestra, Nazdárci. Vychutnat si budete moci nejen
připravené dobroty (v čajárně, kavárně, stejkárně, plackárně či pivárně), ale
také taneční vystoupení např. v podání souboru Eufonie – Euforie nebo dětského folklorního souboru Vonička. Další aktivity jako obří pískoviště, polní
kuchyně, obchůdek, prádelna a další budou opět připraveny na třech loukách
Aktiv parku nedaleko :-) Samozřejmě si budete moci ozkoušet i připravené
workshopy (Veselé zoubky, Ninja kids atd.), prohlédnout výstavy nebo užít
divadelní představení. Letos k nám se svou technikou zavítají také hasiči,
takže bude připravené nejen posezení v traktůrcích, relax centru, pod stanem,
v bývalé škole, ale i hasičském autě.
No a v neděli se bude společně snídat, ale také uklízet, balit a vracet zapůjčené. Věříme, že na konci dne už téměř nepůjde poznat, co se tu předchozí
dny dělo. Kdo by se chtěl přidat, je srdečně vítán. Stanování i parkování bude
opět bezplatné. Vstupné zůstává dobrovolné, mělo by však pomoci pokrýt náklady festivalu, proto je doporučené 200 Kč/osobu. Více informací na:
www.routafest.cz
11
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PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM
Středa 1.5. Májové slavnosti – přijďte na kávu do klubovny FCH
Čtvrtek 2. 5. 14 – 16 Klub seniorů podpora rekordu ZŠ Vorlina
Úterý 7. 5. 9:00 – 12:30 A3V Mytologie
Úterý 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., vždy 14:00–16:00 Trénování paměti
Čtvrtek 9. 5. Klub seniorů – přednáška PhDr. Lesové: Rodina ztráty a nálezy
Úterý 14. 5. Jarní setkání seniorů – mše sv. od 10:00; místo: kostel sv. Jiljí
Středa 15. 5. , 08:00–12:00; U3V Geometrie; 13:30 - 17:00 U3V Meteorologie
Čtvrtek 16. 5. 14:00–16:00 Klub seniorů – korálkování
Středa 22. 5. 17:00 workshop – PRVNÍ POMOC
Čtvrtek 23. 5. 14:00–16:00 Klub seniorů – arteterapie;
19:00 - 21:00 Folková klubovna Jan Řepka
Úterý 28. 5. 9:00 – 12:30 A3V Mytologie
Středa 29. 5. , 08:00–12:00; U3V Geometrie
Čtvrtek 23. 5. 14:00–16:00 Klub seniorů panenky Kiwanis
Místo: vždy, není-li uvedeno jinak: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
POUTNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
1) ŘÍMOV – KÁJOV – SCHLÄGL – dvoudenní poutní zájezd na jihočeská
poutní místa a do rakouského premonstrátského kláštera; termín: 10. a 11. 7.
(středa, čtvrtek);– zájezd je obsazen, lze se zapsat jako náhradník
2) MLADÁ VOŽICE (hrad, kostel, křížová cesta) – MORAVEČ (muzeum a rozhledna) – BOROTÍN (hrad); jednodenní zájezd; termín: srpen 2019
Informace: u paní Laloučkové 736 472 794, u paní Kůželové 739 580 363,
u p. Follera 732 328 288; podrobnosti budou včas upřesněny.
Změny programu vyhrazeny. Srdečně zveme. Těšíme se na Vaši účast.
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PŘÍLOHA – FOTOGRAFIE A POZVÁNKY
PALČICE
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MC JAKOUBEK
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PUTOVÁNÍ OKOLO VELÍŠE
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ZÁMEK VLAŠIM

20

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

21

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

22

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

,
23

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

24

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

25

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

26

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

27

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

28

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

29

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

30

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

31

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

32

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

33

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

34

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

35

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

36

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

37

Časopis Svatý Jakub

04 / 2019

38

