ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
ČECHTICE

S l o v o

k n ě z e

Pamatujeme na slova Pána Ježíše: „Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti,
které, jsi mi dal.“
Na tento měsíc v roce, který je věnovaný kněžím, bychom mohli použit takovouto
modlitbu:
Pane Ježíši, prosím Tě za celou církev, uděl jí lásku a světlo Ducha, dej slovům kněží
moc, aby se zatvrzelá srdce obměkčila a vrátila se k Tobě, Pane. Dej nám svaté kněze,
Ty sám je udržuj ve svatosti. Ať je moc Tvého milosrdenství všude doprovází a chrání,
ať moc Tvé lásky drtí a maří všechno to, co by mohlo zatemnit svatost kněží.
Otec Zdzislaw
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číslo
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,

Ročník VII
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.farnostcechtice.wz.cz

Toto číslo budou doprovázet staré fotografie z farnosti Borovnice, kde jsme si
připomněli 150 let od vysvěcení kostela. Tři kněží z let 1937 – 1997.

P. FRANTIŠEK PECH

P. JAN PACÍK

P. RUDOLF VOŠICKÝ

Oslava 80. narozenin borovnického kněze P. Jana Pacíka
ZLEVA. HOSTITEL PAN FRANTIŠEK NOVÁK, KANOVNÍK THDR. JOSEF BABKA
Z VLAŠIMI, DR. MED. FRANZ PACIK Z DRÁŽĎAN, BRATR PANA FARÁŘE,
MANŽELÉ MIRKEOVI, RODINNÍ PŘÁTELÉ, KANOVNÍK P. VÁCLAV KORISZTA
ZE ZDISLAVIC, P. JAN PODHORSKÝ Z KŘIVSOUDOVA, P. JAROSLAV ŠIMEK
Z KEBLOVA A PAN KAREL LEBEDA Z MNICHOVIC, VARHANÍK A DLOUHOLETÝ
SPOLUPRACOVNÍK P. FARÁŘE. V POPŘEDÍ P. JAN PACÍK A PANÍ ELIŠKA
NOVÁKOVÁ S VNOUČATY

PAN KAREL FILIP ZE CHMELNÉ (1922 – 2006), ZPĚVÁK
PAN FRANTIŠEK KLEPÁČ Z OTROČIC (1923 – 1999), ZPĚVÁK

OPRAVA KŘÍŽKU 1959

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE

Sobota 26. září - Svatý otec přiletí dopoledne na ruzyňské letiště, kde proběhne
uvítací ceremoniál. Papež poté v Praze navštíví kostel Panny Marie Vítězné –
Pražského Jezulátka, na Pražském hradě se setká s prezidentem Václavem
Klausem a dalšími politiky a večer se bude v katedrále sv. Víta modlit nešpory s
kněžími a řeholníky.
Neděle 27. září – Dopoledne v 10.00 čeká papeže mše svatá v Brně, odpoledne
se v Praze setká se zástupci Ekumenické rady církví a s akademickou obcí.
Pondělí 28. září - Dopoledne přicestuje Svatý otec do Staré Boleslavi, v 8.50
zde navštíví baziliku sv. Václava, u příležitosti Národní svatováclavské pouti
bude sloužit mši svatou v 9.45 na travnaté ploše v blízkosti Mělnické silnice a
setká se s mládeží. Pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování ve
vzdálenosti cca 1 kilometr od areálu konání mše svaté. Areál konání bohoslužby
bude otevřen v pondělí 28. září od 4:00 hodin. Od 6:00 hodin začne společný
program. Promítá se film, v 6.30 začne samotný ranní program, kterým
provázejí moderátoři. Sektory budou označeny souřadnicovým systémem.
Poutníci by měli být na místě do 9:00 hodin. Dobrá viditelnost bude zajištěna
velkoplošnými obrazovkami.
Obědvat bude Svatý otec v prostorách Arcibiskupství pražského v Praze spolu s
biskupy ČR a poté se přemístí na letiště Ruzyně, kde se s naší zemí rozloučí.
Kde všude se bude možné s papežem setkat? Jakým způsobem si lze opatřit
místenku na některé setkání? Kolik místenka stojí?
Svatý otec se s veřejností setká v neděli 27. září při mši svaté v Brně a v pondělí
28. září při mši svaté u příležitosti Národní svatováclavské pouti ve Staré
Boleslavi od 9:45 hodin. Základním způsobem, jak si zajistit místo na některé z
bohoslužeb, je přihlásit se v některé farnosti, nejlépe vlastní. Všem ostatním,
kteří této standardní možnosti nemohou využít, nabízíme registrační formuláře
na stránkách www.navstevapapeze.cz. Místenky jsou zdarma. Podrobné
informace budou rozeslány počátkem září.
Z naší farnosti plánujeme vyslat na pouť autobus. Přihlašovat se lze
v sakristiích. Záloha na autobus je 200 Kč.

NOVÁ TRADICE

Ve Chmelné vznikla nová tradice. Pan farář Matusik přivezl z Itálie sošku
malého Ježíška, která bude putovní a vždycky bude u toho dítěte, které má
narozeniny. Když bude mít narozeniny další dítě, tak mu předchozí oslavenec
(nebo rodiče, pokud je to malé dítě) sošku přinese, spolu se pomodlí a oslaví
narozeniny. Takhle to má pokračovat po celý rok. U někoho bude soška jen pár
dní, u někoho třeba celý měsíc. Na Štědrý den se soška vezme do Borovnice na
půlnoční mši svatou, kde ji pan farář posvětí. Akce probíhá od konce června,
sošku má u sebe už čtvrté dítě. Celkem se účastní 24 dětí ze Chmelné.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
I v nadcházejícím školním roce bude pokračovat výuka náboženství na ZŠ
Čechtice. O průběhu výuky budou rodiče i děti včas informováni v kostelech.
Připomínáme povinnost rodičů zajistit dětem výuku náboženství.
Protože většina studentů středních škol z naší farnosti nemá z různých důvodů
možnost navštěvovat náboženství, budou mít letos možnost zúčastnit se
náboženství na faře, a to každý týden - vždy ve středu (nebo jiný všední den
podle možností zájemců) od 18 hodin. Nepůjde ani o spolčo ani o přípravu na
biřmování, ale o výuku podle středoškolských osnov. Přihlášky budou
v kostelech.

HUDBA V KOSTELE V BOROVNICI

Poslední neděli v červnu jsme si v Borovnici
připomněli 150. výročí od vysvěcení nového
kostela. Součástí akce byla také výstavka o
kostele a jeho historii. V našem časopise
samozřejmě nelze přetisknout všechno
z výstavy, ale vybrali jsme kapitolu o hudb ě
v kostele.

V kostele jsou instalovány dvoumanuálové mechanické varhany, výrobce
Antonín Mölzer z Kutné Hory.
Historie varhan: 1843 se zřítil štít a mj.rozbil varhany. Už 1844 se jednalo o
pořízení nových. Do nového kostela navrhli kolem 1855 varhany pražský Josef
Gartner a novostrašecký Ferdinand Guth. Guth zde postavil 1manuálové
varhany do r. 1858. Posléze se jevily jako malé a tak nové 2manuálové postavil
1875 kutnohorský Ant. Mölzer za 1512 zl.
Byly poháněny šlapáním, poslední desetiletí je vzduch vháněn
elektromotorem s kompresorem. Varhany byly opravovány v roce 1991 Josefem
Poukarem z České Třebové. Celková oprava varhan proběhla v roce 1999 a
vykonal ji arcibiskupský organolog pan Petr Nožina ze Štěchovic. Náklad
překročil 230.000,- Kč a podíleli se na něm farníci a obecní úřady.
Od vystavění kostela v Borovnici byli tito varhaníci:
Učitelé Prokeš, Čepek, Kučera a Forst. Prvním z varhaníků, kteří jsou v paměti
u nejstarších farníků, byl ve 30. letech pan František Ryšavý z Mnichovic, který
ale zemřel ve svých 51 letech.
Dlouholetým varhaníkem byl pan Karel Lebeda z Mnichovic (1905 –
1997), který sloužil borovnickému kostelu přes padesát let. Zpíval i na
pohřbech, hrál v kapele a byl všestranně hudebně nadaný. Do Borovnice do
vysokého věku dojížděl na malém motocyklu.
V 90. letech ho nahradili mladí varhaníci, z nichž nejdéle hrála Anna
Nováková, provdaná Hrdinová. Po roce 2000 několik let obětavě dojížděl pan

Stanislav Kubálek, varhaník z Křivsoudova. Od roku 2007 hraje na varhany
Ludmila Holejšovská, střídá ji Veronika Martínková.
Vedení zpěvu patřilo po dlouhá léta rodu Klepáčů ze Chmelné. Zpěváky byli
také pánové František Klepáč a Karel Filip. V 90. letech několik let sólově
zpíval pan Jaroslav Turek z Vlašimi.

Dejme slovo panu Karlu Lebedovi, který počátkem 90. let takto popisoval svoje
působení v Borovnici:
„Já se 25. ledna dožívám požehnaného věku 87 roků. Od roku 1936 jsem
dělal službu varhaníka, ke které mě ustanovil d. p. J. Dohnal. Po Dohnalovi
v roce 1937 nastoupil d. p. František Pech, po něm v dubnu 1940 nastoupil d. p.
Jan Pacík. Se všemi důstojnými pány faráři jsme se velmi dobře snášeli.
Moje varhanická služba za těch 56 roků:
Pohřbů na farnosti borovnické 1936 – 1991 celkem 673 osob
(Mnichovice 275, Borovnice 91, Kuňovice 93, Chmelná 88, Otročice 130 osob).
Na farnosti Zhoř od roku 1944 – 1991 bylo pohřbů 391 (Jeníkov 88,
Nakvasovice 47, Dobříkovice 27, Zhoř 23, Horní Lhota 98, Palčice 23, Jelenov
19, Práchňany 27, Čáslavsko 39). Celkem tedy 1064 pohřbů.
Svateb bylo něco přes 150.
Mimo to, jako muzikant jsem chodil po okolí hrát na pohřbech, jelikož
varhaníci, pokud byli zaměstnáni, se nemohli uvolnit. Bylo to: Pravonín,
Zdislavice, Štěpánov, Soutice, Zdebuzeves, Kácov, Všebořice, Kralovice, Snět,
Ježov, Bernartice, Keblov, Křivsoudov a Čechtice.
Za těch 135 let, co kostel stojí, jsem byl ve varhanické službě asi nejdéle.“

BOŽÍ TĚLO V BOROVNICI V 50. LETECH

LETNÍ TÁBORY
První příměstský tábor se podařil. Zúčastnilo se celkem 16 dětí a 5 vedoucích.
Druhý obdobný poběží od 10. do 14. srpna. V tom samém čase bude skupina
mládeže na táboře v Pusté Rybné. O tom, jak srpnové tábory proběhly, budeme
informovat v zářijovém čísle Svatého Jakuba.

BOROVNICKÉ ZVONY PANNA MARIA A SVATÁ TROJICE,
ZAKOUPENÉ, ODLITÉ A ZAVĚŠENÉ V ROCE 1991, DOHROMADY VÁŽÍ
PŘESNĚ 1000 KG (váha velkého zvonu 620 kg, váha menšího 380 kg).

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 7. 8., 17.30, Křivsoudov
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – první mši sv. v měsíci ve všední den
BIBLICKÉ HODINY, PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ, MC JAKOUBEK,
SPOLČO DĚTÍ , MLÁDEŽE – o prázdninách
nebudou, znovu jako obvykle v září
LETNÍ TÁBOR PUSTÁ RYBNÁ – 8. – 15. srpna;
pro druhý stupeň
2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČECHTICE – 10. – 14. srpna;
pro první stupeň

ARCIBISKUP KAREL OTČENÁŠEK
A BISKUP JOSEF KAJNEK V BOROVNICI
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Křty: Aneta Chmelová – 4. 07. 2009, Křivsoudov
Matěj Šimek – 11. 07. 2009, Čechtice
Pohřby: Jakub Martínek – 1. 07. 2009, Borovnice
Ladislav Mareš – 3. 07. 2009, Křivsoudov

A

SVĚCENÍ KOSTELA PO GENERÁLNÍ OPRAVĚ 24. LISTOPADU 1991 – JÁHEN
FRANTIŠEK PŘITASIL, PATER JAN PODHORSKÝ, BISKUP JOSEF KAJNEK,
PATER JAN PACÍK

APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN
1. Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a
uprchlíků a aby se nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické situace.
2. Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích
kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a
náboženské svobody, aby mohli žít a svobodně vyznávat svou víru.
3. Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného
vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě.

PASTORAČNÍ
NÁVŠTĚVA PANA
BISKUPA KARLA
HERBSTA, KVĚTEN
2006

PŘÍBĚH NA KONEC
„Proč chodíš každý den do lesa?“ „Modlím se tam.“
„Vždyť Bůh je přece všude nebo snad ne?“ „Samozřejmě.“
„A je Bůh všude na světě stejný?“ „Ano, Bůh je všude stejný.“
„Tak proč se chodíš modlit do lesa?“
„Protože v lese nejsem stejný já.“
(z knihy Bruno Ferrero: Osvěžení pro duši)

OPRAVA VĚŽE 1991

