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Ročník XVI. ŘÍJEN 2018, číslo 10. 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 30.9.2018. 

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

 

KATEŘINA LACHMANOVÁ 

ZNOVU V ČECHTICÍCH 

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. 

(*1964), je teoložkou a psycholožkou, au-

torkou duchovní literatury, věnuje se 

přednáškové činnosti. Dlouhodobě půso-

bila na Pastoračním středisku při Arcibis-

kupství pražské. Postgraduálně studovala 

v Římě postupně spirituální teologii, teo-

logickou antropologii a psychologii. V současnosti pracuje jako šéfredaktorka 

Karmelitánského nakladatelství a příležitostně se věnuje rekolekcím a před-

náškové činnosti. Napsala několik knih, např. Vězení s klíčem uvnitř, Síla 

přímluvné modlitby, Karikatury Boha, Dvojí tvář lenosti nebo Kotva naděje. 

V Čechticích se s ní setkáme už podruhé po téměř třech letech, a to ve 

středu 17.10. od 18:00 ve Spolkovém domě. 

 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Svátosti aneb všechno, co jste kdy 

chtěli vědět o svátostech, ale báli 

jste se zeptat 

 

➢ Svátosti jsou celoroční cyklus, který se bude postupně věnovat 

sedmi svátostem katolické církve (křest, biřmování, eucharistie, 

smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství) 

➢ Svátosti budou nahlíženy jak z hlediska dogmatické teologie, 

tak spirituality a praxe katolické církve 

➢ Obsah a forma přednášky budou srozumitelné i pro toho, kdo 

do kostela zabloudí jednou za rok 

➢ Cyklus bude probíhat tento podzim a na jaře příštího roku. 

➢ Přednášky budou probíhat ve Spolkovém domě Čechtice a 

jejich délka bude cca 50 minut s následným prostorem pro 

diskusi 

➢ Přednášet bude Mgr. Tomáš Kábele, administrátor farnosti 

Čechtice 

➢ První dvě přednášky se odehrají ve středu 3. a 10. října 
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Dětská scholka 

S dětskou scholkou se ještě trochu ohřejeme a vrátíme na konec června, kdy 

už všichni netrpělivě vyhlíželi prázdniny. V červnu jsme totiž byli požádáni, 

zda bychom se nemohli zhostit hudebního doprovodu svatebního obřadu.  

Výzva to byla opravdu veliká: měli jsme velmi málo času na zkoušení, navíc 

obřad se konal ve Vlašimi, kde jsme ještě nikdy před tím nezpívali a už vůbec 

jsme nikdy nezpívali na svatbě. S Boží pomocí jsme to všechno zvládli, děti 

zpívaly a hrály přímo andělsky a novomanželé byli nadšeni.  

V červenci ti z nás, kteří zrovna nebyli na táboře či dovolené, zahajovali sva-

tojakubské slavnosti. Ty se letos konaly 27.7. O zkouškách během prázdnin 

jsme oprášili 10 písniček, které jsme se během celého školního roku naučili. 

Dětem se vystoupení velmi povedlo a sklidily obrovský potlesk.  

První zářijovou neděli jsme se opět v hojném počtu sešli v 9 hodin ráno v 

křivsoudovském kostele a doprovodili jsme dětskou mši svatou. Od září se k 

nám do scholky přidali další malí zpěváčci.  

A na svátek svaté Ludmily jsme vycestovali za hranice naši farnosti, a to opět 

do Vlašimi. Během mše svaté pro děti tam byla pokřtěna malá Klárka a její 

rodiče si moc přáli, abychom při této slavnostní mši zazpívali. Všichni jsme z 

toho byli malinko nervózní, vlašimští farníci nás ale vřele přijali, zapůjčili a ce-

lou mši obsluhovali zvukovou techniku (za což jim samozřejmě děkujeme). 

Nakonec vše klaplo na jedničku, a děti byly dokonce odměněny dvojitým po-

tleskem :) 

Děkuji všem dětem, mládežníkům i dospělákům ze scholky za ochotu, nad-

šení a především radost, kterou svým zpíváním a hraním rozdávají.  

A velký dík také patří Lidušce Holejšovské za varhaní doprovod při svatoja-

kubských slavnostech.  

Lucie Kletečková 
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Ilustrační fotografie ze mše sv. v Křivsoudově 

 

Jakoubek opět začíná 

 Protože podzim bývá sychravý a nemůžeme být tolik s dětmi venku, tak 

je tu nabídka našeho mateřského centra na prožití příjemného pátečního 

dopoledne. Opravdu rády mezi sebou přivítáme i nové maminky s jejich 

robátky :-) Můžete se těšit na vzdělávací programy pro děti i maminky, na 

dobrou svačinku a také na kreativní výtvarné chvilky. 

Program na měsíc říjen: 

Pátek 19.10. od 9:30 hod – Ježek – podzimní literární dílnička – vede 
Marie Říhová 

 

Plánovaný úklid fary bude 16.10. od 16 hod. (Každá ruka bude vítána :-) 

Cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou začne až v lednu 2019 

                                                                                                                L.Kasperová 

 

 

Spolčo Kuba...  

Zahájilo svá setkávání v pátek 21. září, a to setkáními menších dětí (17.00) a 

větších (19.00). Pokračujeme každých 14 dní, to znamená 5. a 19. října. 
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Zveme na podzimní putování 13. 10. 2018 

K NOVÉMU KŘÍŽI 

(Z ČECHTIC DO 

CHÝSTOVIC) 

  Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jakuba staršího 

v Čechticích mší svatou. U kostela si necháme auta. Trasa povede po sil-

ničce k Černičí, přes Růžkovy Lhotice po travnaté cestě k lesu, kde nově 

stojí kamenný kříž, který bude požehnán. Lesem pokračujeme asi 200 

metrů a pak lesní cestou k letišti. Po asfaltce přes Dolní Krčma a Horní 

Krčma do Chyšné. Polní cestou přes 

kopec Chyšeňák dorazíme do Chýsto-

vic. Tam v budově Obecního úřadu 

bude pohoštění. Délka trasy asi 10 

km. Jdeme za každého počasí. Tě-

šíme se na setkání a společné zá-

žitky. Změny vyhrazeny.  

 

Pořádají poutníci z Čechticka a Farní 

charita Vlašim.  
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Milí, ráda bych vás pozvala na Misijní setkání dětí (nejen) pražské arcidi-

ecéze. Letos se uskuteční v sobotu 6. října v Kolíně, městě s krásnou gotic-

kou katedrálou a bohatou historií. Hlavním tématem setkání je KŘEST.  

Předpokládáme, že se setkáme při mši sv. s misionářem P. Makonzo, 

který k nám přišel až z Demokratické republiky Kongo. Při programu bude 

také čas na katechezi a společné hry spojené s procházkou městem. Setkání 

je určeno pro všechny děti. Těším se na všechny!  

S. Angelika Pintířová, diecézní ředitelka PMD 

Z Vlašimi plánujeme vypravit autobus. Ještě jsou volná místa.  Podrobnější   

informace u Mgr. Miroslavy Ptáčkové, tel: 731 363 994  
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA  

Od Hrádku, o kterém jsme psali minule, se posuneme jen necelé tři kilometry 

na východ. Kladruby jsou známy po celé zemi jako sídlo rehabilitačního ús-

tavu (i když se často zaměňují za jiné také známé Kladruby). Místní ale okolí 

ústavu nepojmenují jinak než „Na Kostelíku“.   

Pan Bílek v knize Poutní místa Podblanicka píše o Kostelíku a také o husit-

ství a souvislosti s Blaníkem. Protože by to přesáhlo téma i prostor v časo-

pise, připomeneme jenom dvě tragické události z husitských válek:  

„19. května 1420 táborští vypálili Benešov. 23. srpna 1420 táborští vyplenili 

a vypálili ženský premonstrátský klášter v Louňovicích; tentýž den (podle 

Vavřince z Březové) někteří z táborského tovaryšstva obsadili horu Blaník a 

pokud by nebyli sehnáni, nevyčíslitelné škody by v tomto kraji učinili.“ 

Zpět k našemu „Kostelíku“: Původně stával na temeni Kladrubské hůry, 

s výhledem ke Ctiboři. V roce 1627 mělo dojít ke zboření dřevěného koste-

líka zasvěceného Mistru Janu Husovi. Platil zde zákaz poutí, které měly 

v počátku pobělohorské doby ještě utrakvistický ráz (podobojí). „Obyvatelé 

Vlašimska do té doby počítali mezi svátky také den upálení J. Husa 6. čer-

vence, k jehož památce byl zasvěcen dřevěný kostelík na hoře Kladrubské. 

Na pouť chodili tehdy do toho kostelíka a v den sv. Maře Magdaleny na Bla-

ník.“ (podle F. A. Slavíka).  

Roku 1677 byl na Kladrubské hůrce opuštěný kostelík, který byl dříve zasvě-

cen heresiarchovi Janu Husovi, jak prý vypravují Velišští a Radošovští. Vý-

roční den Husova upálení byl prý tam dříve oslavován za velké účasti lidu. 

V době podávání zprávy již nejsou nad terénem patrné zbytky stavby a 

pouze kopáním lze najít stopy po oltáři. Tak o tom píše zpráva Georgia Jo-

sepha Gregora, vlašimského děkana v té době pražské konzistoři. 
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F. A. Slavík po roce 1870 nenachází nad terénem nic, co by připomínalo pa-

mátku kostelíka. Dvě památky však existují dodnes. Podle Slavíka pochází 

z Kostelíka velký kalich, uchovávaný na hrádecké faře. Tím druhým vý-

znamným předmětem je zvonek, nyní zavěšený ve věži kostela církve husit-

ské ve Vlašimi. 

Husovu smrt si lidé na Kostelíku připomněli ještě před 99 lety, 6.7.1919. Vla-

šimská kronika o tom píše: „Vykonána byla národní pouť na Kostelík, kopec 

nad vesnicí Kladruby. O tom vrchu se vypravuje, že na něm kdysi stával 

dřevěný husitský kostelíček. Průvod byl četný a také z okolních vesnic přišli 

občané.“  

Spojovat pouti na hory v době husitské s Kostelíkem je však nereálné. 

Zejména nereálná je představa, že tam kázal Jan Hus. Velkou roli totiž 

tehdy hrály kopce či hory s biblickými jmény (Oreb, Tábor – více míst toho 

jména, Sión, Olivetská hora – zelená hora u Žďáru n. S.). Že by byl Hus ká-

zal na Kladrubské hůře, je tedy myšlenka zavádějící. 

O Kostelíku psal i P. Antonín Norbert Vlasák: „Za času panujícího 

utrakvismu konány byly totiž po celá dvě staletí valné schůzky lidu ke dni 6. 

července do kostelíka na blízké 

Kladrubské hůře k uctění Jana 

Husa. Schůzky ty přestaly přispě-

ním komisařů reformačních roku 

1627. Místo těchto poutí husit-

ských zavedeny byly pouti kato-

lické k milostnému obrazu Panny 

Marie na Hrádku, které v 1. neděli 

měsíce července již v 17. století 

slavně konány byly.“  

(ilustrační foto: kaple sv. Václava na návsi v Kladrubech; foto: wikipedia.cz) 
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HUMOR V BIBLI 

Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „…Budeš se plazit po břiše 

a žrát prach po všechny dny svého života.“ Gn 3,14 

Profesor se u závěrečných zkoušek ptá: 

„Řekl něco anděl Evě při vyhnání z ráje?“ 

Studentka odpoví naprosto bez rozpaků:“ 

Budeš se plazit po břiše a vysávat prach po 

všechny dny svého života!“ 

☺   ☺   ☺   

David a celý Izraelův dům tančili před Hospodinem ze všech sil a zpívali za zvuku citer, harf, bu-

bínků, chřestidel a cymbálů. 2 Sam 6,5 

Velký básník Friedrich Schiller hrál jako mladík na harfu. Jeho sousedovi se tato 

hudba pranic nelíbila, tak k němu šel a řekl mu: „Vy hrajete jako David, jenom ne 

tak dobře!“ Schiller odpověděl pohotově: „A Vy, pane, mluvíte jako Šalamoun, je-

nom ne tak moudře.“ 

☺   ☺   ☺   

„Vždyť jsou mu oblaka závojem, že nevidí, jenom se prochází po klenbě nebes.“ Job 22,14 

Jeden anděl si oddechne a řekne druhému: „Ani nevíš, jak jsem rád, že to slunečné 

počasí je pryč a že se objevily pořádné mraky. Konečně si máme na co sednout!“ 

☺   ☺   ☺   

Všemohoucí Pane, Bože Izraele. Stísněná duše, soužený duch volá k tobě: Slyš Pane, a smiluj se, 

neboť jsme zhřešili proti tobě. Bar 3,1-2 

Jeden profesor musel náhle přerušit diktování asistentovi, protože na něj čekaly řá-

dové sestry v kapli na pobožnost. Ve spěchu k nim přišel, poklekl před oltářem a 

začal se modlit: „Všemohoucí Pane – čárka – věčný Bože – vykřičník. Slyš – čárka, 

Pane – čárka -  a smiluj se – čárka – neboť jsme zhřešili proti tobě – vykřičník.“ 

Z knihy Humor v Bibli (Andreas Martin ed., kresby Pavel Bosman, vydalo Karmelitánské nakladatelství 

v edici Úsměvy v roce 2018) 
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Co to je růženec?  

Růženec je především modlitba rozjímavá, 

niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke 

Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve 

středu rozjímání. Podkladem růžence je 

uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy 

o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z 

života Ježíšova. Je k tomu ale potřeba šňůrky s 

růžencovými zrnky? A nejsou zde slova 

zbytečná? Růženec je modlitba pro ty (či pro ty 

chvíle), které by „rušilo“ absolutní ticho. Slova zdrávasu se stávají jakýmsi 

řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu 

soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a 

vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás 

vedly.        (převzato z časopisu vlašimské farnosti Dotek) 

MODLITBA RŮŽENCE – říjen je měsíc, zvláště věnovaný této modlitbě. Proto 

vyzýváme k modlitbě růžence jednotlivce, rodiny i společenství věřících. 

 

 

NÁSTĚNKA FARNOSTI 

APOŠTOLÁT MODLITBY – ŘÍJEN 2018 Evangelizační 

úmysl 

Poslání zasvěcených osob – aby u mužů a žen zasvěce-

ných Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, 

vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo. 

Národní úmysl – za takové poznání Pána Ježíše, které 

nám umožní plně se na něj spoléhat  
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ŘÍJEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

1. 10. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), učitelky církve, patronky misií 

4. 10. – památka sv. Františka z Assisi;  

5. 10.  – sv. Faustyny Kowalské 

15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše (z Ávily), učitelky církve;  

18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty 

22. 10. – sv. Jana Pavla II.; 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 

SBÍRKY ZA ČERVENEC A SRPEN 2018 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

1.7. 1 028       1 028 

8.7. 1 060 1 790     2 850 

15.7.   3 596     3 596 

22.7. 1 200 2 030 1 615   4 845 

29.7. 1 270 1 840     3 110 

Celkem  4 558 9 256 1 615   15 429 

 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

5.8. 1 055 1 610 1 410   4 075 

12.8. 1 220 1 640 840   3 700 

19.8. 1 550 1 210     2 760 

26.8. 780 2 230   3727 6 737 

Za 1.7.   1830     1 830 

Celkem  4 605 8 520 2 250 3 727 19 102 

 

Další účelové sbírky:  

30. 9. – Svatováclavská sbírka na církevní školství 

21.10 – Misijní neděle, sbírka na misie 

 PRVNÍ PÁTEK –  5. 10., Křivsoudov, 17.15 – adorace a svátost smíření, 18.00 

– mše sv. 

ZMĚNA ČASU – z 27. na 28. 10. posun o 1 hodinu zpět (3.00 2.00) 
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VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ – 16.10. – Divišov; v 9:00 mše svatá, celebruje P. Ja-

roslaw Scieraszewski, kazatel P. Jan Primus 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – v Základní škole v Čechticích 

    –   v pondělí: 5. hodina – 1. a 2. třída – Mgr. Ludmila Kasperová 

– ve středu: 6. hodina – 3. a 4. třída – Mgr. Marie Říhová 

MC JAKOUBEK – pátek 19.10. od 9:30 

POSVÍCENÍ ZHOŘ – neděle 14.10. 

POSVÍCENÍ ČECHTICE – neděle 28.10. 

       

PRODEJ KALENDÁŘŮ – Po dobu října a listopadu bude ve všech kostelech 

probíhat prodej kalendářů podobně jako v minulých letech. V nabídce jsou:  

Dědictví otců – stolní 75 

Malá poselství Vojtěcha Kodeta – stolní 75 

Mariánská poutní místa Čech a Moravy – stolní 65 

Cesta – Radio Proglas – Marek Vácha – stolní 64 

Nástěnný kalendář obrázkový 55 

Cyrilometodějský čtecí 89 

DIÁŘ kapesní  90 

Evangelium na každý den 109 

                        

FARNÍ CHARITA VLAŠIM – ŘÍJEN 2018: 

2.10., 9.10.,16.10., 23.10., 30.10., vždy ve 14:00 – Trénování paměti 

3.10. 16:00 – posezení u kávy pro pečující 

4.10. 15:00 přednáška PhDr. Ireny Lesové: Mezilidské vztahy 

5.10. 9:00 Akademie třetího věku; První republika – vzestup a rozkvět  

11.10.; 13:30 Univerzita třetího věku – Meteorologie a současná společnost, před-

náší prof. RNDr. Jan Bednář CSc. – ještě jsou volná místa 
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17.10.; 13:30 Univerzita třetího věku – Geometrie v architektuře a malířství, před-

náší RNDr. Petra Surynková, PhD. – ještě jsou volná místa 

18.10.;15:00 – Klub seniorů – Arteterapie 

19.10.; 9:00 Akademie třetího věku: První republika  

24.10. – Workshop pro pečující 

25.10.; 15:00 Klub seniorů – Předadventní tvoření 

1.11. 15:00 přednáška PhDr. Ireny Lesové: Jak žít s nemocí 

Není-li uvedeno jinak, akce jsou v nové Klubovně FCH Vlašim, Na Valech 322. 

Těšíme se na Vaši účast. Aktuální informace na internetu – www.vlasim.charita.cz  

nebo se informujte na tel. č. 739 580 363, 736 472 794 

 

POZVÁNKA NA BOWLING – Pozvání zdislavických farníků stále platí! Navr-

hovaný termín je v pátek 26.10. 

PODPORA MANŽELSTVÍ – DOPIS Z ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO  
 

Milí přátelé, 

posíláme aktuální novinky k petici Na podporu manželství muže a ženy. První 

část petice s Vašimi podpisy jsme již odevzdali http://www.alipro.cz/novinky/ , 

tedy máme stanovené veřejné projednání spolu s našimi oponenty, kteří 

chtějí manželství takzvaně otevřít všem. 

Oficiálně a srdečně Vás zveme, přijďte nás podpořit na veřejné slyšení do 

Poslanecké sněmovny v úterý 9.10. ve 14 hodin, Sněmovní 1, Praha 1. 

Místnost má kapacitu 200 lidí, máme přislíbeno, že nám rezervují cca polo-

vinu, prosím, přihlaste se svým jménem na mail: kancelar@alipro.cz , do 

Sněmovny je třeba přijít s velkým předstihem (nejméně půl hodiny, raději i 

více!), protože se prochází kontrolami, a s občanským průkazem. 

Petice samotná tímto nekončí, prosíme, pokračujte dál, dokud nebudeme 

mít více než 100 tisíc podpisů. Děkujeme za Vaši obrovskou podporu a dary, 

prosíme, modlete se, ať vše dobře dopadne. 

Se srdečným pozdravem Jana Jochová; Aliance pro rodinu 

www.podporamanzelstvi.cz;  

https://www.facebook.com/alianceprorodinu/ 

http://www.alipro.cz/novinky/
mailto:kancelar@alipro.cz
http://www.podporamanzelstvi.cz/
https://www.facebook.com/alianceprorodinu/
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AKCE V ŽELIVĚ:  

VARHANNÍ RECITÁL – PŘEMYSL KŠICA Kostel Narození Panny Marie Želiv, sobota 

13.10. od 19:30. Přemysl Kšica je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. V Praze 

působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mi-

kuláše na Malé Straně. Věnuje se koncertní činnosti u nás a v zahraničí. 

Jeff Scaldwell: seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů 

25.–30.10. Prožijte Boží otcovskou lásku během semináře s kazatelem Jeffem Scald-

wellem a jeho manželkou Sylvií.  Termín: 25.10.-30.10. 2018 Program začíná ve čtvrtek a 

končí v úterý společným obědem. Jeff Scaldwell je bývalý obchodní a marketingový trenér 

a pozdější pastor, který začal vnímat mnoho vyhořelých a zklamaných křesťanů. 

 

 

 

 

 

https://www.zeliv.eu/akce/jeff-scaldwell-seminar-bozi-otcovske-srdce-navrat-domu/
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA, V den konání Národní potravinové sbírky mají lidé 

z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a nově i vybrané drogistické 

zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.  Pokud se chcete zapojit jako 

dobrovolník, můžete se registrovat na stránkách Farní charity Vlašim. FCH Vlašim 

působí v: Billa Vlašim, Tesco Vlašim  
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(převzato z časopisu vlašimské farnosti DOTEK) 
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