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Ročník XVI. LISTOPAD 2018, číslo 11. 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 28.10.2018. Přílohou časopisu je pastýřský list.

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

Vydání časopisu připadá na 28. říjen, 100 let od vzniku
Československa. Co více můžeme udělat pro svůj
domov a svoji vlast než pracovat a modlit se…

MODLITBY ZA VLAST
Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme
vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří
vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé
naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás
všech a k radosti tvé. Amen.
Všemohoucí Bože, děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
se nám dal poznat jako cesta, pravda a život.
Prosíme tě společně za náš domov, za naši zemi:
ať kráčíme po cestě evangelia, společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno i
se všemi lidmi dobré vůle, ať tvou pravdu, která osvobozuje,
dokážeme účinně zvěstovat lidem kolem nás,
zvláště těm, kteří hledají, bloudí, či ztratili naději,
ať tvůj život roste v nás už nyní a dá nám dojít do života věčného.
Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Zápis ze setkání Pastorační rady ŘKF Čechtice
Datum konání: 19.10.2018 v 19.00
Přítomni: P. Tomáš Kábele, Marie Marhanová, Jiří Foller, Josef Zahálka, Lucie Kletečková
Omluven: Jozef Kasper
Zapisovatel: Jiří Foller
Program:
1. Technické záležitosti
2. Pastorační záležitosti
3. Plán prací na rok 2019
1. P. Tomáš seznámil přítomné se stavem prací na jednotlivých objektech farnosti:

-

Na Zhoři byla před rokem mírně poškozena střecha kostela, a to vichřicí.
Oprava bude provedena, jakmile dojde k dohodě s oslovenou firmou. Hlavní
oltář je napaden červotočem.

-

V Mnichovicích v kostele bylo dokončeno vysoušení vnitřku kostela. Byla
namontována nová vrátka do hřbitova.

-

V kostele v Křivsoudově dojde k modernizaci sakristie a k výrobě nové skříně.

-

Na faře v Křivsoudově je třeba provést vyklizení půdy. Celková oprava střechy je
nutná, ale nejsou na ni prostředky. V jedné místnosti na faře bude zřízen archiv
farní knihovny.

-

V Čechticích byla dokončena oprava střechy kostela. Byla vyklizena oratoř.
Zbývá opravit rozbité okénko.

•

Byly vybudovány nové koupelny na faře v Čechticích, koupelna pro hosty, lustry,
elektřina, internet. Proběhla výměna poškozených tašek na stodole. Pro případnou
rekonstrukci bývalé konírny by bylo potřeba cca. 1 500 000 Kč, což v dohledné
době není reálné.
-

U kostela v Borovnici byl opraven odvodňovací systém. Povrchové úpravy
budou dokončeny na jaře 2019. Bude požádáno o příspěvek na tyto práce.
2

Časopis Svatý Jakub

-

11 / 2018

V důsledku digitalizace došlo ke změně hranic některých pozemků. Týká se to i
čechtické farní zahrady.

2. Dětská schola zakoupila aparaturu v ceně 13.000,- Kč, na kterou přispěly okolní
obce. Na advent je naplánováno několik vystoupení.
-

Probíhají pravidelné přednášky, a to zpravidla ve středu v 18 hodin ve
Spolkovém domě. V listopadu bude přednáška Michala Špilara, v roce 2019
bude pozván další host. Mezitím bude mít přednášky Tomáš Kábele na téma
Svátosti.

-

V Křivsoudově proběhne 1. prosince od 14 hodin adventní duchovní obnova.
Více bude v pravidelných ohláškách.

-

Bohoslužby o vánočních svátcích proběhnou podobně jako v minulých letech.

-

Na 31. prosince by bylo vhodné pozvat hosta na mši svatou do Lhoty Bubeneč.

3. Na příští rok jsou naplánovány tyto práce: Borovnice – dokončení opravy
odvodnění, fara Křivsoudov, fara Čechtice – foyer, pohostinka, schody na půdu,
výmalby, sakristie Křivsoudov.
Upravil: P. Tomáš Kábele

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
➢ Poslední přednáška v tomto roce se odehraje ve středu 21. listopadu na
téma eucharistie
3
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Pozvánka na představení a adventní duchovní obnovu
Profesionální divadelní soubor Jedl z.s. srdečně zve na meditativní představení
Slova a obrazy z Petrkova s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka. Performance
se uskuteční v rámci adventní duchovní obnovy 1. 12. v sále křivsoudovské fary od
14:00. Po představení bude následovat slovo kněze a příležitost ke svátosti smíření. Přijďte se zaposlouchat do jemné klavírní hudby skladatele Martina Dohnala a
působivého přednesu herečky Lucie Trmíkové. To vše za doprovodu fotografií Bohdana Holomíčka. Vstup dobrovolný.

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ
Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života.
Děkujeme ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, abys je přijal
do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí,

ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen
5
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Mateřské centrum Jakoubek na listopad
Nevím, čím se to stalo, ale příběh O ježkovi přilákal na naše první
říjnové setkání 24 dětí. Fara se proměnila ve velmi živé mraveniště našich
nejmenších. Až na stísněné prostory je to velmi pozitivní a milé shledání po
delší přestávce.
Tentokrát Maruška Říhová, která vedla program, nepřinesla knihu,
podle které by rozvíjela příběh, jak to obvykle dělá. Společně s dětmi vytvořila
z velké dýně ježka a začala o něm spolu s dětmi tvořit příběh. Bylo to
vyprávění o tom, jak s ježkem kvůli jeho ostrým bodlinám nechtěl nikdo
kamarádit. Myslím, že byl poučný i pro nás dospělé tím, že to, co se jevilo
jako překážka v kamarádství a přátelství, vůbec nemuselo být tak závažné,
jak se zdálo na začátku.

Program na listopad bude bohatý:
2. 11.

Človíček – Program ekocentra

16.11.

Pole, louka, les – Program ekocentra

30.11.

Když Advent klepe na dveře – V. Křížová (lektorka přinese s
sebou dudy)
(Ludmila Kasperová)
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Naše podzimní putování
K NOVÉMU KŘÍŽI se vydařilo.
Po mši svaté jsme za krásného
počasí vyrazili z Čechtic směrem
na Černičí a kolem Bažantnice na
Růžkovy Lhotice. U křížů a
kapliček jsme se vždy modlili
růženec i další modlitby. Po
travnaté cestě jsme pokračovali
na krásnou vyhlídku k lesu, kde
stojí kamenný kříž, nově vztyčený,
který byl posvěcen P. Tomášem
za asistence jáhna Romana
Fariona.
Kříž postavili a okolí upravili farníci z Čechtic, Křivsoudova a Růžkových Lhotic. Mohli jsme se pokochat vyhlídkou na podblanickou krajinu. Zpestřením
byla návštěva letiště a povídání pana Antonína Šotoly o jeho letadle a líčení
zážitků z létání. Zajímavým místem byly i Krčmy, místo zvané „U tří pošťáků“.
V minulosti zde totiž byla hranice tří okresů. Krčmy leží na vrcholku kopce, a
tak naše další cesta vedla příjemně dolů do Chyšné, která patří už do pelhřimovského okresu i do jiné (onšovské) farnosti. Pan starosta Vladimír Kos nás
krátce seznámil s historií i současností vesnice a ukázal nám správný směr
do cíle našeho putování – do Chýstovic. Tam na nás čekala budova bývalé
školy (za to patří dík Obci Chýstovice) s výborným gulášem. Za ten je třeba
poděkovat paní Pavlíně Smítkové a obojím manželům Veselým, kteří vedle vlašimské charity celou akci připravili.
Na shledanou na jarním pochodu 2019.
7
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA
LORETÁNSKÁ KAPLE NA KOMORNÍM HRÁDKU A VRANOV
Tentokrát se podíváme na místo od nás poněkud odlehlé. Komorní Hrádek leží
totiž až u Chocerad, v samém severním cípu našeho okresu při dálnici D1. Ale
návštěva tohoto místa by určitě stála za to.
Podle legendy byl příbytek Panny Marie
z Nazareta přenesen anděly do italského
Loreta. Sám domek v Loretu byl obložen
mramorem a obestavěn trojlodní bazilikou.
Celý areál působí skvostně, a to je jeden
z důvodů, proč takovéto projevy mariánské úcty vznikaly po celé Evropě. Od posvátného objektu se odvíjely repliky Svaté
chýše (domku), a proto byly označována
jako

Lorety

nebo

Loretánské

kaple.

V pozdní renesanci a v barokním období
byly loretánské kaple stavěny také v Čechách a na Moravě. Bylo jich celkem
51, do naší doby se jich zachovalo 30. Na Podblanicku víme o třech. Všechny
jsou volně stojícími objekty.
Komorní Hrádek (v minulosti také Hrádek nad Sázavou) leží na strmém kopci
nad řekou poblíž Chocerad. Kněžna Marie Antonie Khevenhüller-Metsch dala
v roce 1765 vystavět za zámeckou zahradou v lese Vráže barokní kapli Panny
Marie Loretánské, kterou 10. srpna 1766 vysvětil opat sázavského kláštera Leandr Kramář. Poutníky byla uctívána socha Panny Marie, vysoká 97 cm. Hrádeckou kapli navštěvovala četná procesí nejvíce třetí neděli po Velikonocích.
Když Josef II. nařídil zrušit samostatně stojící kaple, sloužila svatý chýše od
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roku 1787 nedaleké myslivně za kůlnu. V letech 1873-74 byla pak přestavěna
v novorenesančním slohu na mauzoleum (hrobku).
P. Jan Chmela, kněz – lokalista z Vranova si vyprosil z kaple loretánský oltář
pro vranovský kostel, a to roku 1788. Lidé z vlastního popudu přicházeli do
Vranova uctít sochu, a tak se Vranov stal poutním místem. Sakristie vranovského kostela sv. Václava je pravděpodobně z přelomu 10. a 11. století.
Podle knihy Radko Bílka vybral Jiří Foller. Foto: www.mapy.cz; Příště: Pravonín

Kaplička ve Speřicích
(pozdrav od Mgr. Ireny Krčilové, pravidelné účastnice našich farních putování)

V sobotu 4. srpna 2018 se za horkého letního počasí ve Speřicích u Humpolce konalo slavnostní žehnání návesní kapličce postavené v roce
1877. Akce se konala v roce 140. výročí zasvěcení
kaple Panně Marii,
jak se uvádí v kronice vojslavické farnosti. V loňském
roce byla kaplička
důkladně opravena z prostředků obce Jiřice a z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj. V letošním roce byl postupně vybaven interiér a dokončena
oprava kovového kříže před kaplí.
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NÁSTĚNKA FARNOSTI
APOŠTOLÁT MODLITBY – LISTOPAD 2018
Všeobecný úmysl – Ve službě míru a pokoje
– aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem
zbraní.
Národní úmysl – aby naše představa o Bohu vycházela ze
zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a
svobodné Boží děti

„DUŠIČKOVÉ“ BOHOSLUŽBY
Sobota 27.10.

Zhoř

16:00

Neděle 28.10.

Čechtice – 8:00; Křivsoudov – 9:30; Borovnice – 11:00

Úterý 30.10.

Křivsoudov

Středa 31.10.

Chmelná

Čtvrtek 1.11.

Čechtice – 16:45 požehnání hrobů, 17:00 za zemřelé

Pátek 2.11.

Borovnice 10:30 za zemřelé, po mši požehnání hrobů

17:00
15:30

MŠE NEBUDE!!
MŠE NEBUDE!!

Křivsoudov 16:45 požehnání hrobů; 17:00 za zemřelé
Sobota 3.11.

Zhoř

16:00

za zemřelé po mši požehnání hrobů

Neděle 4.11.

Čechtice – 8:00; Křivsoudov – 9:30
Mnichovice – 11:00 za zemřelé, po mši požehnání hrobů
(Borovnice MŠE NEBUDE!!)

Úterý 6.11.

Jeníkov – 16:45 požehnání hrobů; 17:00 za zemřelé

Středa 7.11.

Chmelná

15:30

Čtvrtek 8.11.

Čechtice

17:00

Pátek 9.11.

Křivsoudov

17:00

Sobota 10.11.

Zhoř

16:00

Neděle 11.11. Čechtice
Borovnice

8:00; Křivsoudov
11:00

10
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SBÍRKY ZA ZÁŘÍ 2018
Datum Čechtice
Křivsoudov
Borovnice
Zhoř Celkem
2.9.
1 060
1 780
1 470
4 310
9.9.
1 050
1 490
2 540
16.9.
720
2 150
2 870
23.9.
1 135
1 900
1 000
4 035
30.9.
980
2 230
2 270
5 480
Celkem
4 945
9 550
4 740
19 235
Další účelová sbírka:
11.11. – Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
ZMĚNA ČASU – z 27. na 28. 10.; mše svaté v Křivsoudově, resp. v Mnichovicích ve všední den se posunou na 17.00
VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ – MNICHOVICE, 20.11.2018,
celebrant: P. Jerzy Cymanowski OMI, kazatel: jáhen Ing. David Seifert Th.D.
POSVÍCENÍ MNICHOVICE – neděle 4.11.
POSVÍCENÍ BOROVNICE – neděle 11.11.
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KNIH v Čechticích a Křivsoudově – letos 18.11.
PRODEJ KALENDÁŘŮ – během listopadu pokračuje ve všech kostelech.
VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES – 2018
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, sál zámku – 8.12., 19.00
ZAHRÁDKA, kostel sv. Víta – sobota 15.12., 17.00

ZRUČ N.S., zrcadlový sál zámku – 21.12., 19.00
ČECHTICE, kostel sv. Jakuba – 22.12., 18.00

FARNÍ CHARITA VLAŠIM – LISTOPAD 2018:
Není-li uvedeno jinak, akce jsou v nové Klubovně FCH Vlašim, Na Valech 322. Těšíme se na Vaši účast. Aktuální info na internetu – www.vlasim.charita.cz nebo na
tel. č. 739 580 363, 736 472 794. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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Čtvrtek 1.11. 15:00 přednáška PhDr. Ireny Lesové: Jak žít s nemocí
Úterý 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. vždy ve 14:00 Trénování paměti
Středa 7.11.

16:00

Posezení u kávy pro pečující

Čtvrtek 8.11.

13:30 U3V: Meteorologie a současná společnost

Čtvrtek 8.11.
14:00 Klub seniorů – návštěva výstavy: Žena v průběhu století;
sraz ve 14 hod. u Pampelišky
Pátek 9.11. 9:00 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU: První republika – vzestup a rozkvět mladého státu
Sobota 10.11. Národní potravinová sbírka – Billa Vlašim, Tesco Vlašim.
Středa 14.11.

13:30 U3V: Geometrie v architektuře a malířství

Čtvrtek 15.11.

14:00 Klub seniorů – Drátování

22.11.

14:00 Klub seniorů – Arteterapie

Středa 28.11.

17:00 WORKSHOP PRO PEČUJÍCÍ

Čtvrtek 29.11.

14:00 Klub seniorů – Korálkování

V neděli 2.12. proběhne ve vlašimském kině promítání filmu Tři bratři od Z. Svěráka. Promítat se bude pro koledníky jako poděkování za pomoc. Zájemci z řad koledníků a spolupracovníků sbírky, hlaste se u Jiřího Follera.

Setkání při kávě pro pečující osoby
Farní charita Vlašim rozšiřuje nabídku pomoci pečujícím rodinám, které prochází
náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. V rámci projektu „Farní charita
Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ nabízíme možnost pravidelně se scházet.
Smyslem setkání je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení
radostí i trápení při péči o svého blízkého. Zároveň budete mít možnost poradit se s
odborníky v oblasti práva, fyzioterapie, psychologie, psychiatrie, sociální, zdravotní
a duchovní péče. Setkání budou probíhat v charitní klubovně ve Vlašimi, Na Valech
322, každou 1. středu v měsíci od 16:00 hodin. Další setkání se uskuteční ve středu
7. 11. 2018. Bližší informace Vám poskytne: Mgr. Dagmar Dufková, tel. 730 549 338,
dufkova.dagmar@charitavlasim.cz
12
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Pastýřský list: 100 let naší republiky
Drazí přátelé,
slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl, že si církev ne dostatečně připomíná toto výročí. Rád bych na vysvětlenou dodal, že při přípravě jubilejního roku 2018 jsme
se řadou institucí a komisí nejen navzájem informovali o připravovaných akcích, ale také jsme
si je rozdělili. Pro naši Římskokatolickou církev připadlo v úvahu především poukázat na kořeny
české státnosti spojené se svatováclavskou úctou v plné šíři našich raných dějin a poukázat na
přesah této tradice do základu Československé či České republiky. Jistě jste mohli zaznamenat
Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, o které vypovídá přítomnost Orlů, Sokolů,
příslušníků prvního, jako i druhého a třetího odboje, kteří viditelným způsobem připomněli
společné úsilí ke vzniku ČSR. Rovněž také účast zahraničních hostů, jako např. arcibiskupa Vlažného z USA, jako i viditelná přítomnost armády ČR a státních hostů bylo výmluvným svědectvím o kontinuitě našeho státu. Ten vstoupil v den křtu knížete Bořivoje a sv. Ludmily do tehdejšího evropského společenství.
Je i radostnou skutečností, že v tomto jubilejním roce proběhly oslavy spolu se slavením
Eucharistie v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava spolu s odhalením pamětní desky o exilu
kardinála Josefa Berana, který spočinul v kryptě baziliky, resp. v původní kapli sv. Václava, založené Otcem vlasti Karlem IV. Při této příležitosti si také můžeme připomenout velké přátelství
sv. Pavla VI. a jeho pomoc při záchraně našich občanů židovské národnosti, jako i spolupráci
s naším odbojem a londýnskou vládou Mons. Jana Šrámka. Hlavní iniciátor, papežův přítel, Karel Weirich byl před dvěma lety, 28. října vyznamenán in memoriam. Další oslavy proběhly
v Itálii, v městě Arco, kde byla odhalena socha sv. Václava a v nedaleké obci socha sv. Anežky
české, jako vzpomínka na české legionáře, padlé v 1. světové válce. Poprvé byly také slaveny
svatováclavské bohoslužby v Budapešti. Tradičně probíhají svatováclavské slavnosti v USA,
Austrálii, Chorvatsku i v rumunském Gerníku. Bezesporu, že nejen v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, či sv. Václava v Olomouci, ale i v ostatních katedrálách, kostelech a kaplích, jsme si
připomněli věčného vládce, vévodu České země, sv. Václava.
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Vyhlášení Československé republiky se uskutečnilo na úpatí svatováclavského sousoší
v Praze 28. října 1918. Možná, že většina z nás si představuje, že to byla krásná a radostná událost. Ano, to je pravda, ale ne tak snadná. Válka zuřila dál, skončila 11. listopadu v 11 hodin a
11 minut. Tuto událost si připomeneme také v letošním roce 11. listopadu, a na přijatý návrh
Velké Británie se na toto datum rozezní zvony ve 13:30 hodin. Nejenom, že v ono památné datum 28. října zuřila válka. Víme, že jižní část Slovenska byla obsazena armádou revoluční Maďarské republiky rad, v Prešově byla vyhlášena Slovenská republika rad. Občané německé národnosti ve své většině žádali vytvoření vlastních států, a to v rámci německého Rakouska či
v návaznosti na Německou říši. Byla to tedy doba velmi bouřlivá. Mnozí si připomenete, že
s tímto datem je také spojeno svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Zajisté to nebyl kulturní čin, nebyl ani adekvátní historickým skutečnostem. Tento akt odsoudil
okamžitě Revoluční národní výbor. Nebyl bych pravdivý, kdybych nepřipomněl, že pro část našich věřících byly tyto události přijímány s rozpaky. Nepochopením celé situace byl postoj tehdejšího pražského arcibiskupa Pavla Huyna, který v tento den rezignoval. Pastýřské listy jsou
ne vždy vnímány s nadšením, pro část kléru je to prodlužování bohoslužby, ale musíme říci, že
jsou to důležité historické dokumenty. Dovolte, abych odcitoval z posledního pastýřského listu,
26. srpna 1918: „… Jak jsem již zmínil, vypukla válka proto, poněvadž se lidi odchýlili od vůle
Boží. Jesť všem dobře známo, že nepřátelé Rakouska již dávno se usnesli zničit tuto starobylou
říši. Jesť to tudíž spravedlivá obranná válka, která nám byla vnucena a kterou jest nám vésti
podle slov Kristových (Mk 12,17). Tím více jesť nám katolíkům, tento boj ze všech sil bojovati,
abychom z něho vyšli vítězně, neboť ne posledním důvodem nenávisti nepřátel proti naší říši
bylo, že jsme tak šťastni, že máme katolického panovníka a katolickou panovnici, že máme
apoštolského mocnáře.“ V tomto případě je oslavován císař Karel I., který se pokusil o federalizaci, která však nemohla řešit osudy našich národů, protože by mapa České republiky připomínala protektorát a mapu Slovenského státu v období druhé světové války. Nelze upřít Karlu I.
opravdové úsilí o uzavření míru, ale především bych zdůraznil důležité rozhodnutí, a to byla
abdikace na český trůn, čímž umožnil, aby bez jakýchkoliv zábran mohli ti, kteří přísahali věrnost dynastii, jednat svobodně. Ovšem nesmíme zapomenout, že tuto válku nelze chápat jako
obrannou, tedy i spravedlivou ve spolupráci s Německem. Na vyhlášení války reagoval papež
Pius X. císaři Františkovi Josefovi I. listem, v kterém ho zapřísahal, aby odvolal vyhlášení války.
Dokonce měl hrozit i církevními tresty, což potvrdila papežova slova rakouskému vyslanci u
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Svatého stolce. (Tento dopis však císaři nebyl nikdy předán.) Na základě těchto skutečností je
pochopitelné, že reakce na tyto zmíněné postoje i věty pastýřského listu nás vedou k uznání
emocionálních bouří, které byly zaměřeny proti roli katolické církve.
O to více si vážím pastýřského listu pražského generálního vikáře Dr. Mořice Píchy, pozdějšího královéhradeckého biskupa, ze dne 8. prosince 1918 – určen na Boží hod vánoční (byl
přijat biskupy Pražské církevní provincie): „První Vánoce v samostatném Státu československém! … Vidíme v osudech národů a zvlášť v osudech národa našeho ruku Prozřetelnosti Boží,
přijímáme s vroucí vděčností, co připravila nám, a skládáme v ní blahé naděje na další rozkvět
a štěstí vlasti naší do budoucna pod mocnou záštitou Páně. … Ano, chceme a budeme z celé
duše milovat vlast svoji v novém jejím útvaru; chceme a budeme ve svornosti a spravedlnosti
žíti se všemi spoluobčany státu našeho; chceme a budeme náležitou úctou a obětavostí státi
k povolané vládě, jak toho Boží i lidský zákon žádá. … Ovšem chceme právem v těchto úmyslech mít též blaživou, nekalenou naději, že význačné heslo, s nímž nastoupil náš Stát československý svoji dějinnou dráhu – heslo svobody, volnosti a bratrství nezkráceně i nám svědčit
bude, zaručující možnost snah o vznešené cíle, jež ze životního programu věřící katolické duše
nikdy vymýtit nelze a jímž po Božském a přirozeném právu moc vládní příčit se nemůže.“
Můžete podotknout, že se jednalo o pragmatismus, jak překonat předchozí léta v životě ve
spojení oltáře a trůnu. Zmiňované spojení oltáře a trůnu nebylo dílem habsburské monarchie, zrodilo se, když na troskách Západořímské říše povstávaly nové státní útvary z germánských, keltských, ale i slovanských kmenů. O tom nejlépe svědčí Hradčanské návrší v Praze, jako polský Wawel v Krakově, kde sídlo panovníka a katedrála vytvářejí dominantu, rovněž tak řečeno dnešním
slovem, ideologii státu. Na rozdíl od Byzantské říše a jejích nástupců, kde byla jen jedna hegemonie, a to hegemonie panovníka s neomezenou mocí. Přečteme-li si korunovační řád remešské katedrály, pak s údivem nasloucháme, jak souhlas s korunovací vyjadřuje duchovenstvo, šlechta a
přítomný lid. Vraťme se však k našemu výročí. Rád bych připomenul vznik prvních legií na území
Ruska. Jsou to vojenské útvary sv. Cyrila a Metoděje, jako i sv. Václava. Členy legií byli jak Sokolové, tak Orlové. Zásluha slovenských a českých katolíků v USA je nezastupitelná a stala se tak vedle zásluh legionářů 1. odboje důležitou oporou pro T. G. M. při vzniku Pittsburské a Washingtonské deklarace. Na zasedání mimořádného Národního shromáždění 14. listopadu 1918 v Thunovském paláci hlasovali kněží poslanci: František Kordač, Cyril Stojan, Ján Kmeťko, Andrej Hlinka,
Mons. Jan Šrámek, vyšehradský probošt Bohumil Stašek a další. Co nám říkají tato jména? Tito
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muži se ujímají vedení církve v novém státě v Československé republice. V Praze, Olomouci i
v Nitře jméno Bohumila Staška je známo mezi vězni koncentračního tábora v Dachau za druhé světové války a příští rok si můžeme připomenout jeho kázání na Svatovavřinecké pouti v Domažlicích.
Svatý stolec patřil mezi první, kdo uznali ČSR.
Skutečným porozuměním a vzájemným pochopením mezi Československou republikou a
naší církví se stalo svatováclavské milénium v roce 1929, což je také datum dostavby a slavnostní
konsekrace a otevření katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto roce dostaly Hradčany svoji
siluetu a panorama Prahy je dokončeno! Hovoří hlasem svobody, samostatnosti, spolupráce, vzájemné úcty a tolerance. Tuto spolupráci pak upevnil Celostátní sjezd katolíků v ČSR v roce 1935,
spolu s podporou volby prezidenta Eduarda Beneše na pokyn kardinála státního sekretáře Eugenia
Paceliho (Pia XII.) A tak, náš dík musí patřit i 2. odboji a jeho hrdinům na obou frontách. Legie a jejich statečný boj pomohl T. G. M. k založení nového státu, stejným způsobem pomohl i 2. odboj Dr.
Edvardu Benešovi v obnovení Československa. Vatikán patří mezi několik zemí, které neuznaly
Mnichovskou dohodu. Statečný a nekompromisní postoj naší církve v demokratickém státu ČSR
manifestuje kardinál Josef Beran, který pohřbívá prezidenta Beneše na zahradě v Sezimově Ústí
v tragickém roce 1948. Proto bylo tak symbolické, že se v tomto osmičkovém roce mohl vrátit do
katedrály. Přidám-li slova kardinála Františka Tomáška: „Církev je na straně národa,“ pak rozumím
našim zvonům z katedrály.
Proto dnes, v neděli 28. října 2018, ať znějí naše zvony, ať naše modlitba směřuje k té, kterou nazval Bohuslav Balbín Palladiem země české. Slavnostní Te Deum je opravdu poděkování za
100 let poctivé práce, statečnosti a odvahy, ale i prosbou za odpuštění, kdy jsme selhali. Svatováclavský chorál nám říká, že on a jeho Blaničtí rytíři nad námi bdí. My se neptáme, kde je náš domov,
my víme, že je tam, kde jsou hroby našich předků a jejich poctivá práce, zdravý selský rozum, pravý
cit pro umění, to je „zemský ráj na pohled“. Proto žádám, aby dnes na konci bohoslužeb nezněl
pouze Svatováclavský chorál, ale také národní hymna.
S vděčností Vám, všem občanům naší krásné vlasti, účastníkům prvního, druhého a třetího odboje,
statečným mužům a ženám, jako i jejich rodinám žehná

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
Praha, Pastýřský list k 28. říjnu 2018.
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V den konání Národní potravinové sbírky 10.11. 2018
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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AKCE V ŽELIVĚ:
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