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Ročník XVII. DUBEN 2019, číslo 4. 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 31.3.2019.

/ 2019

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

KÝM JE PRO NÁS JEŽÍŠ?
Krátké předvelikonoční zamyšlení je převzaté z internetu a je snahou zamyslet se nad tím, jak by měla vypadat živá víra i snahou vysvětlit a přiblížit víru
někomu, komu nejsou blízké teologické pojmy.
JEŽÍŠ JE PRO MĚ TO, CO JE…
- kolébka pro miminko
- chléb pro hladového
- voda pro žíznivého
- oheň pro prochladlého
- spánek pro unaveného
- lék pro nemocného
- obvaz pro raněného
- polibek pro zamilovaného
- píseň pro smutného
- smích pro plačícího
- světlo pro nevidícího
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- maják pro bloudícího ve tmě
- záchrana pro ztraceného
- odpuštění pro viníka
- svoboda pro vězně
- vítr pro plachetnici
- dirigent pro orchestr
- vítězství pro sportovce
- semafor pro auta
- kyslíková bomba pro potápěče
- kompas či GPS pro turistu
- brnění pro rytíře
- jistící lano pro horolezce
- nápověda pro herce v divadle
- inspirace pro básníka
- pravda pro filozofa
- krása pro umělce
- půda pro rolníka
- lampa pro horníka
- oáza pro beduína
- cíl pro maratónce
- déšť pro vyprahlou zem
- azyl pro utečence
- kód od bankovního trezoru
- vzduch pro plíce
- vzácná trofej pro myslivce
- vlast pro emigranta
- bezpečný úkryt pro pronásledovaného
- hnízdo pro ptáky
-

smysl života pro člověka
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Jarní Jakoubek
Naše setkání po zimních měsících bylo radostné. Jako první nás
navštívila Kateřina Saboláková z ekocentra. Děti společně s ní poznávaly a
prohlížely jarní ptáčky. Zlatým hřebem dopoledne byla výroba vlastního čápa,
na kterého byly děti opravdu hrdé a maminkám se také moc líbil.
Na dalším setkání si pro nás starší dívenky Anežka, Johanka, Amálka a
Jasmínka nacvičily jarní taneční pohádku Otvírání studánek. Malé děti jsou
velmi pozorné a nadšené, když pro ně něco připraví ti starší. Děkujeme jim.
Připravujeme na duben
5. 4. od 9:30 – Dudácký petrklíč a zapomenuté jarní hry – Valentýna Křížová
26. 4. od 9:30 – Čteme s nečtenáři – O myšce – Marie Říhová
Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý v 10 hod., fara Čechtice
L. Kasperová

Spolčo Kuba a jeho zamyšlení...
Postní doba se přehoupla do druhé poloviny, a nejen my dospěláci, ale i děti ze
spolča se snaží toto období prožívat s Kristem a přibližovat se blíž Jeho utrpení. I
když si to někdy nemyslíme, děti umí vyprávět o svém trápení a chtějí se nám svěřovat. Na spolču srovnávaly svoje bolesti s Ježíšovými a pochopily, že jejich bolesti
můžou být velké, ale Ježíš je všechny přikryje svou bolestí a láskou.
Společně tvořily křížovou cestu. Byl to proces zajímavý, hluboký i zábavný, ale také
zdlouhavý, náročný a možná chvílemi i nudný. A tohle všechno do tvoření a námahy
patří. Výsledek vidíte na přiložených obrázcích. Dnešní doba nás maličko tlačí k
tomu, abychom si věci usnadňovali, abychom se zbytečně netrápili. Dost často je
tohle chyba nás rodičů – umetat dětem cestičku. Bohužel těžkosti, bolest a utrpení
jsou nedílnou součástí našich životů, a proto se nebojme dětem říct, že je to v pořádku. Je v pořádku, když cítíme smutek, nebo bolest, když nás něco mrzí, nebo
když jsme nazlobení. Naučme děti s těmito emocemi pracovat a přijímat je.
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A doba postní je pro toto téma více než příznivá. Pojď připodobnit svoje bolesti a
trápení k utrpení Ježíše. I on cítil bolest, a to nesnesitelnou. Rozhodl se, že to
zvládne. Pojďme se i my všichni rozhodnout, ŽE TO ZVLÁDNEME, pojďme přijmout bolest, svůj kříž, i když se nám zdá někdy nesnesitelný a děsně nespravedlivý. Vždyť tolik lidí okolo se má líp...
Tolik dětí okolo má lepší mobil, má větší
dům, více hraček, úžasný počítač, nemusí
se starat o sourozence, nemusí chodit do
hudebky, jsou oblíbenější, mají hodně kamarádů…
Naše děti prožívají své kříže stejně jako
my. Možná se nám někdy zdají malicherné, ale nejsou. Jsou stejně důležité
jako ty naše – dospělácké. Pojďme jim pomoci nést jejich kříž a nebojme se říct, že
to je těžké, náročné, ale že to stojí za to.
Každé utrpení na konci nese světlo, radost
ze zvládnuté práce, radost ze vzkříšeného Krista…
A nyní pozvánka na léto:
Už tradiční příměstský tábor pro děti (5–10 let) se bude konat 29. 7. - 2. 8. 2019
na farní zahradě. Přihlášky budou k dispozici během dubna na webu farnosti,
popř. v kostelích a na spolču. Veškeré bližší informace budou na přihláškách.
A samozřejmě zveme na další setkání na faře:
12. a 26. 4. - vždy v 17:00 mladší děti, v 19:00 starší děti
Veronika Šindelářová
Kéž my všichni vidíme na své krkolomné cestě před sebou bolestného,
ale zároveň vítězného Ježíše.
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2019
Den

Hodina

Poznámka

Kostel

8:00

žehnání ratolestí

Čechtice

9:30

žehnání ratolestí

Křivsoudov

11:30

žehnání ratolestí

Borovnice

9:30

missa chrismatis

katedrála Praha

18:00

památka Večeře
Páně

Křivsoudov

19. 4. VELKÝ PÁTEK 18:00

velkopáteční obřady

Křivsoudov

20. 4. VELIKONOČNÍ 20.00
VIGILIE

velikonoční vigilie

Křivsoudov

21. 4. ZMRTVÝCH-

8:00

žehnání pokrmů

Čechtice

VSTÁNÍ PÁNĚ 9:30

žehnání pokrmů

Křivsoudov

žehnání pokrmů

Borovnice

4. 4. KVĚTNÁ
NEDĚLE

18. 4. ZELENÝ
ČTVRTEK

11:00
22. 4. PONDĚLÍ
8.00
VELIKONOČNÍ 9:30

Čechtice
Křivsoudov

11:00

Zhoř

Autobusový zájezd farnosti Čechtice a farnosti Keblov
Missa Christmatis: 9:30 v katedrále v Praze 18. 4. 2019 (Zelený čtvrtek)
Odjezd: Čechtice 7:30

Loket 7:40

Brzotice 7:45 Bernartice 7:50

Návrat: 12:00 z Klárova
Není třeba se hlásit a platba 150 Kč na místě.
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Zápis ze setkání farní rady dne 23.1.2019
1

První sv. přijímání bude 19.5. místo a datum bude upřesněno po
domluvě s katechetkou, resp. rodiči

2

Farní den se uskuteční 16.6.

3

Ministrantský den bude v Palčicích 6.4.

4

Pouť farnosti na Svatou Horu se uskuteční 4.5.

5

Svatovojtěšská pouť v Čechticích bude 28.4.

6

Svatojakubská pouť bude v Čechticích 26.–28.7.

7

Na faře v Křivsoudově se bude na jaře 2019 provádět úklid půdy.

8

Pastorační rada se shodla, že v Křivsoudově by bylo vhodnější
zredukovat počet vánočních stromků na dva – u hlavního oltáře.

9

Zpovídání v týdnu bude končit 10 minut před začátkem mše v
Čechticích

10

Do ekonomické rady byl zvolen J. Kasper. Volbu přijal.

11

Noc kostelů se uskuteční 24.5. v Mnichovicích.

12

Každý rodič má právo na křest svého dítěte. Je však potřeba náležitá
příprava. Místo a datum je určeno po dohodě s farářem.

13

Hledá se kostelník do Čechtic na čtvrtek a případně některé pohřby.
Zapsal: jk

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.
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Pouti 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

ŽIJEME

OMYL, JENOM

JENOM

JEDNOU

JENDOU,

UMÍRÁME.

SNOOPY!

ŽIJEME KAŽDÝ
DEN.
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – KŘÍŽOVÉ CESTY
V minulých zastaveních jsme se zmínili o křížových cestách v Miličíně, Mladé
Vožici a v Načeradci. Na Podblanicku je venkovních křížových cest ještě více,
a tak se u některých z nich zastavíme právě teď, uprostřed doby postní.

Konopiště – křížová cesta v zámeckém parku
V areálu parku je místní zajímavostí s duchovním přesahem tzv. Svatojiřské muzeum, obsahující četná umělecká díla s námětem sv. Jiří.
Rozlehlý krajinářský park o výměře více než 225
hektarů doplňuje růžová zahrada.
Její součástí je i památná Křížová cesta, kterou
roku 1775 nechala postavit Marie Anna hraběnka O'Kellyová, vdova po Františku Václavovi
Vrtbovi. Bylo to po vzpouře sedláků. Křížová
cesta se nachází u hlavní zámecké cesty na východ od Růžové zahrady ve stínu
dubů, lip a javorů, a tvoří ji čtrnáct kamenných hranolů s vrcholovou kaplí se
stříškou, postavených do kruhu kolem kamenné Lurdské jeskyně s Ukřižovaným
Kristem. Kříž a jeskyně stojí na místě původní Kalvárie, která se nedochovala.
Nechal je sem doplnit František Ferdinand na připomínku své návštěvy v Lurdech roku 1905.
Zastavení mají podobu nevysokých čtyřbokých božích muk, se soklem a domkem se segmentovými výklenky a vpadlinami, jehlancové stříšky prejzové. Zobrazení utrpení Krista malované na skleněných destičkách (dětská tvorba) pochází asi z konce 19. stol. 14 zastavení křížové cesty je rozestaveno na půdorysu mandorly kolem pahorku s křížem. V jejich středu dominuje kříž s Ukřižovaným a za ním se rozprostírá park Šiberna. Při návštěvě zámku stojí za to se u
křížové cesty zastavit.
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Sázava – křížová cesta v Prokopově (čertově) brázdě
Sv. Prokop je znázorňován, jak křížem pohání ďábla
zapřaženého do pluhu a oře s ním brázdu. Tradičně
bývá dnes nazývána „čertova“, ale vlastně je „Prokopova“. Dokonce i zlí duchové musí sloužit Bohu a
Jeho služebníkům. To, co takto vykonají, však slouží
k Boží slávě a nemělo by se to tedy připisovat jim.
Tato brázda vedla od Sázavy až do Chotouně. V
brázdě je dnes postavena křížová cesta s prostými
dřevěnými
kříži. Cesta byla vybudována až po roce 2000 a je,
jak se říká „interaktivní“. Nejde o klasická zobrazení, ale spíše o symboly, vybízející
poutníka či kajícníka k zamyšlení a modlitbě. Začíná u kapličky – sloupku sv. Prokopa na levé straně cesty ze Sázavy na Uhlířské Janovice. Na sloupku je znázorněn světec se zapřaženým ďáblem v pluhu. Prokopská symbolika provází celou křížovou cestu.

Křešín – Křížová cesta v Křešíně na Pelhřimovsku vede z centra obce od
kostela svatého Bartoloměje na protilehlé návrší ke Kalvárii. Křížová cesta byla postavena v roce 1791. Původních devět pravděpodobně dřevěných křížů lemovalo
cestu od kostela k Zelenkovu mlýnu. První obnova křížové cesty byla roku 1859.
Další zápis obnovy, rok 1900, je vyznačen na zděných sloupcích. Roku 1945 proběhla oprava cesty včetně přesunu sloupků zastavení č. III. až V. k potoku Mohelnice z důvodu výstavby silnice.
Křížovou cestu tvoří třináct zděných kapliček připomínajících Boží muka. V mělkém
výklenku byly pravděpodobně původně kovové desky s obrázky s pašijovými výjevy. Tyto obrázky se shodovaly s obrazy uvnitř kostela.
Cesta končí u Kalvárie tvořené třemi kovovými kříži osazenými do kamenných podstavců. Boční kříže nesou znak Nejsvětější Trojice, pod centrálním křížem s Kristem je socha Panny Marie Bolestné. Kalvárie je z 2. pol. 19. stol.
9
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Křížová cesta s Kalvárií byly kompletně obnoveny v roce 2012. Jsou zapsány
jako nemovitá kulturní památka. Do Křešína zavítáme o 5. neděli postní (7.
dubna) na pobožnost křížové cesty.
Podle knihy Radko Bílka sepsal Jiří Foller.s použitím: http://svprokop-sazava.cz/stare/cesta/index.htm;
www.vylety-zabava.cz; www.posazavi.com; https://cs.wikipedia.org; příště: Nesvačily

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 – Karel Tvrdík
5. 20:30 Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy Praha – diriguje
Mgr. Petr Bärtl; časy orientační, změny vyhrazeny. Srdečně zveme.

Foto: Karel Tvrdík a archiv Gymnázia Jana Nerudy
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NÁSTĚNKA FARNOSTI
APOŠTOLÁT MODLITBY – DUBEN 2019

Všeobecný úmysl: Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných
oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Národní úmysl: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval
svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNĚ ČECHTICE – 11. 4., 15.00–20.00 FARA ČECHTICE
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE KNĚŽÍ – 15. 4. Vlašim
• od 14:00 předvelikonoční zpovídání
• v 18:00 mše; celebrant – P. Jan Primus; kazatel – P. Max Rylko
PLÁN SBÍREK

– 31. 3. – Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
– 19. 4. – Velkopáteční sbírka na Svatou zemi

38. ROČNÍK CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI Dubnové etapy vedou naším krajem.
V. etapa: Sobota 13. 4. Kácov – Ledeč nad Sázavou

28 km

VI. etapa: Neděle 14.4. Ledeč nad Sázavou – Okrouhlice

20 km

Více informací na webu: www.poutnik-jan.cz
Posun začátku mše svaté: Křivsoudov z 17:00 na 18:00 (od 1. dubna)

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ A DĚTÍ – Palčice, sobota 6. 4.
KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ – 7. 4., 15:00 (5. neděle postní)
KŘÍŽOVÁ CESTA VE CHMELNÉ – každý čtvrtek v 18 hod. v kapli sv. Jana Nep.
KŘÍŽOVÁ CESTA DĚKANOVICE: v sobotu 6. 4. od 16. hod. na návsi u kapličky
MISIJNÍ KOLÁČ KŘIVSOUDOV – v neděli 7. 4. po mši sv.
SVATÁ HORA – sobota 4. 5. – 18. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Hlavní
mše 11.30 (kardinál Duka). Závěr: májová pobožnost ve 14.30 hodin.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (5–10 let) 29. 7. - 2. 8. na farní zahradě.
LETNÍ TÁBOR (8–14 let) 15.–20.7., u Nemíže, přihlášky u Káti Follerové.
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POZVÁNKA Z FARNOSTI VLAŠIM: Křížová cesta v přírodě u Načeradce –
KVĚTNÁ NEDĚLE 14. 4. 2019 ve 14 hodin; sraz ve 13:40 u kostela v Načeradci,
doprava: vlastní, popř. zájemci o odvoz kontaktujte na tel.: 724 061 797. Občerstvení:
bude dobré vzít si s sebou nějaké dobroty na opékání
PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM
Úterý 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., vždy 14–16 Trénování paměti
Středa 3. 4. 9.00 – 12.00 U3V geometrie; 16:00–18:00 Setkání při kávě pro neformálně pečující
Úterý 9. 4. 9:00–12:30 A3V Mytologie
Čtvrtek 11. 4. 14:00–15:30 Klub seniorů – přednáška PhDr. Ireny Lesové, téma: Já
a lidé kolem
Čtvrtek 18.4. (zelený čtvrtek) 14:00–16:00 Klub seniorů – Arteterapie
Středa 24.4. 12:30–15:00 U3V meteorologie
Čtvrtek 25.4. 14:00–16:00 Klub seniorů – korálkování
čtvrtek 25.4. 19:00 FOLKOVÝ KLUB: PETR LUTKA – Koncert písničkáře
Úterý 30.4. 16:00–19:00 Setkání při kávě neformálních pečujících
Místo: vždy, není-li uvedeno jinak: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322

POUTNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
1) ZBRASLAV – BEROUN – TETÍN – jednodenní; čtvrtek 4. 4.
2) ŘÍMOV – KÁJOV – SCHLÄGL – dvoudenní poutní zájezd na jihočeská
poutní místa a do rakouského premonstrátského kláštera; termín: 10. a
11. 7. (středa, čtvrtek); duchovní doprovod: opat Jaroslav Šimek
3) 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
MC JAKOUBEK
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