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Ročník XVI. PROSINEC 2019, číslo 12. 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 1.12.2019. 

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

 

 

Ježíši přijď! Sem a teď! Přijď, Pane Ježíši! 

(Střelná modlitba nejen v adventu) 

         Poslední kniha Bible – Zjevení Janovo – končí slovy: „Duch i nevěsta praví: 

‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať 

zadarmo nabere vody života. Ten, od něhož je to svědectví, praví: Ano, přijdu 

brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi.“ (Zj 22,17.20-21).  

         Tento text čteme obvykle v adventu a týká se druhého Kristova příchodu. 

Ale nevnímejme druhý Kristův příchod jenom jako něco budoucího, ale hlavně 

přítomného. Jako něco, co se děje tady a teď. Co právě probíhá a čeho se 

mailto:tkabele@centrum.cz
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účastníme. Prosba po jeho přítomnosti – tady a teď Kristus je ve světě přítomen, 

jak nám zaslíbil: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 

věku“ (Mt 28,20).  

           Je plně přítomen také v Duchu Svatém (srov. Jan 14,26). Je přítomen ve 

svátosti eucharistie. Je přítomen v našem utrpení, v bolesti a v obětech, které 

prožíváme. Je přítomen v naší lásce.  

            Naše modlitba „Přijď, Pane Ježíši“ – anebo také aramejsky 

„Maranatha“ – je niterným vzýváním Krista. Je to volání po jeho přítomnosti v 

našem srdci i ve světě. Tady a teď. Nyní i navěky.  

             Tuto krátkou a naléhavou modlitbu se můžeme opakovaně modlit – ba 

přímo volat jak v chrámě, tak i v ústraní, v tichu při hořící svíci, ale také kdekoliv 

v ruchu města a života, v práci, na chodníku, v parku na lavičce, u sporáku, u 

počítače… Přijď, Pane Ježíši! Maranatha!                    (převzato z www.vira.cz) 

 

Scholka – podzim 2019 

První říjnovou neděli dětská scholka tradičně doprovodila mši v křivsoudovském kos-

tele. Na sobotu 19. října jsme se jednohlasně shodli, že zazpíváme malé Evičce 

Smutné na křtinách. Oprášili jsme několik písniček vhodných k této slavnostní příleži-

tosti. Děti na křtinách zpívaly opravdu s nadšením a nakonec dostaly každé velikou 

čokoládu. 

Svátost křtu nebyla jediná svátost, kterou jsme mohli naším zpěvem doprovodit. V 

pondělí 28. října jsme totiž se scholkou vyrazili do Zruče nad Sázavou, kde 5 mla-

dých mužů přijalo svátost biřmování.  

Už v březnu nás oslovili zručští farníci s žádostí o pomoc při této nádherné příleži-

tosti. Více jak polovina dětí ze scholky byla pro a tak jsme se začali připravovat. Ně-

které písničky jsme si jen zopakovali, jiné jsme se k této příležitosti museli naučit.  
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V sobotu 26.října jsme měli ve zručském kostele zkoušku. O pomoc se zvučením 

jsem požádala Jirku Fajmana, který velmi ochotně zrealizoval každou moji představu 

a do Zruče se vypravil společně s Petrem Kletečkou již o hodinu dříve, aby vše při-

pravili, než se scholkou dorazíme. Skoro všechny zpěváky i muzikanty na sobotní 

zkoušku dopravil čechtický autobus.  

V pondělí jsem se pak na kůru zručského kostela sešli o něco dříve než začala mše. 

Dokonce nás nahoru přišel pozdravit otec biskup Kája Herbst. Celá mše byla nád-

herná a velmi slavnostní, dětem se zpívání úžasně povedlo a bylo vidět, že se líbilo i 

zručským farníkům. I přesto, že jsme zpívali z kůru, byl to pro všechny ze scholky 

silný zážitek, tvořit společenství a cítit více než jindy přítomnost Ducha Svatého. Po 

mši nás pozval P. Jaroslaw na faru na čaj a výborné zákusky.  

Děkuji P. Jaroslawovi a zručským farníkům za pozvání a péči, které se nám dostalo. 

Děkuji Jirkovi Fajmanovi a Karlu Rozkošnému za pomoc při zvučení. Děkuji městysu 

Čechtice za poskytnutí autobusu. A především děkuji všem dětem a jejich rodičům, 

že si udělali čas na zpívání i během podzimních prázdnin a že jsou tak prima parta :)           

Lucie Kletečková 
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CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO 

aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zví-

řata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat 

Svaté rodině. 

Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ 

zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi 

jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. 

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným po-

hledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Bo-

žího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také 

budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš ne-

poctivá,“ namítl anděl. 

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu 

peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj 

změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc 

pyšný,“ mínil anděl. 

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své nej-

větší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml 

si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské 

stáje. 

Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a 

sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a 

trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle 

namítl, aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět 

mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás 

jsem potřeboval!"   z knihy Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše, vydal Portál   
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Projekt pomáhá pečujícím rodinám 

Charita Vlašim nabízí od září 2018 pomoc pečujícím rodinám, které prochází 

náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. V rámci projektu „Farní charita 

Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ nabízí možnost pravidelně se scházet. 

Smyslem setkání je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení 

radostí i trápení při péči o svého blízkého. Zároveň mají pečující možnost poradit 

se s odborníky v oblasti práva, fyzioterapie, psychologie, psychiatrie, sociální, 

zdravotní a duchovní péče. Setkání se konají v charitní klubovně ve Vlašimi, 

Na Valech 322, každý 2. čtvrtek v měsíci od 14:00 hodin. 

Další aktivitu, kterou Charita Vlašim v rámci výše zmiňovaného projektu připra-

vuje pro širší veřejnost, jsou přednášky a workshopy. Již se uskutečnily 

workshopy na téma Jak pečovat a nezapomenout na sebe, Jak aktivizovat seni-

ory, Když Alzheimer a demence přichází, První pomoc. V rámci workshopu mají 

neformální pečovatelé příležitost získat nové informace, mohou se poradit se 

s odborníkem a setkávají se s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Workshopy po-

máhají předcházet sociálnímu vyloučení ze společnosti a působí preventivně proti 

syndromu vyhoření. Workshopy se konají ve Vlašimi v charitní klubovně, ale také 

v obcích regionu MAS Blaník. 

V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které lze zapůjčit 

v charitní půjčovně každý den od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Ke každé výpůjčce 

je vždy poskytnuto odborné poradenství, jak danou pomůcku správně používat. 

Pečující mají nejčastěji zájem o půjčení elektrického polohovacího lůžka, 

invalidního vozíku, chodítka a WC židle. 

Budeme rádi, když přijmete pozvání na setkání svépomocné skupiny, nebo na 

workshop, případně využijete služeb půjčovny. Pokud máte jakékoliv dotazy, 

neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 730 549 338, bližší informace najdete na 

www.vlasim.charita.cz. 

http://www.vlasim.charita.cz/
http://www.vlasim.charita.cz/
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA: Větrov u Votic 

 

V dalším dílu se dostaneme na Sibiř až k Americe, ale k té u Votic. Sibiř je 

samozřejmě Česká. Z Ameriky je to k větrovské kapličce, studánce a glorietu 

jen asi půl kilometru pěšky po červené značce. 

V 17. století po Čechách řádil mor. Votice však byly ušetřeny. Zdejší hrabě 

Ferdinand František z Vrtby včas zamezil styku místních lidí s okolními vesni-

cemi. Jako projev díků za ochranu před touto pohromou nechal někdy kolem 

roku 1680 vystavět kapli sv. Vojtěcha. Od té doby se tu každoročně konají 

poutě. 
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K poutím se scházelo mnoho lidí a několik procesí s hudbou. Výborná voda ve 

studánce nedaleko kaple byla brzy mezi lidem vyhlášena za léčivou, ba zá-

zračnou. U studánky byl roku 1933 zásluhou votického faráře Petra Kurze vy-

stavěn šesti-

hranný gloriet.  

V místech nynější 

kaple se zdržoval 

od dávných dob 

poustevník, který 

měl svou pous-

tevnu ve skalách 

na západní straně 

vrchu. Před r. 

1680 tu žil poustevník Tomáš Budínský. Nosil dlouhý vous až na prsa, chodil 

prý i v zimě bos a požíval u všeho lidu velké vážnosti. Když tu dal hrabě vysta-

vět kapli, byla poustevna zvaná "V Emauzích" zrušena a Budínský se přestě-

hoval s dovolením hraběte do Votic.  

     Pod kaplí na Větrově stojí stranou kamenný stůl. Je to žulová deska, po 

stranách žlábkem zdobená. Spočívá na 4 hranolových sloupcích. Snad po-

chází od Budínského nebo byl vytesán po vystavění kaple a sloužil nejspíše 

za kazatelnu. Že by pocházel z dob husitských, jak se někteří domnívají, ne-

zakládá se na pravdě. 

Citujme z kronik: 

„Každoročně bývá na den sv. Vojtěcha, totiž dne 23. dubna od několika tisíc 

lidu i z daleka navštíven; farář votický vede téhož dne na horu nábožným 

zpěvem též naplňující velkolepý průvod i z okolních kolátor se dostavovalo 

několik procesí. Duchovní votický koná tam velké služby Boží.“ 
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„Za 2. světové války od roku 1942 tu bývala jen mše a několik stánků s hrač-

kami a svatými obrázky. Po válce se poutě obnovily. Až zase komunisté     

zahájili proti nim nejen ideologický boj. Obchod ovládala Jednota a ta svým 

zaměstnancům nedovolila jet se stánkem ke sv. Vojtěchu. A tak zůstalo jen u 

těch mší. I účast na nich však mohla způsobit komukoli v kterémkoli zaměst-

nání kádrové problémy. Až po pádu komunistického nevolnictví se poutě ob-

novily, ale do dřívějších slavných mají hodně daleko.“ 

Kaple na Větrově vyžadovala údržbu více než jiné stavby, důvody byly 

prosté. Objekt byl vystaven extrémním povětrnostním podmínkám a osamo-

cenou kapli ničili také nenechavci. Po roce 1980 provedl farář Bedřich 

Šťastný důkladnou opravu kaple: nové krovy, střecha i dveře pobité mědí, na-

hození a nabílení. V současné době je kaple ve vzorném pořádku. 

Kdo si myslí, že krádeže a vandalismus provázejí teprve naši dobu, ten je na 

omylu. Nad osudem svatovojtěšské kaple se pohoršuje budoucí biskup Pod-

laha. Roku 1896 v noci ze dne 19. na 20. května byla kaple od ohavných zlo-

synů popleněna a vydrancována. Bídní ničemové roztrhali na kusy obraz sv. 

Vojtěcha, porouchali rám obrazu, vylámali a rozbili tabernákl, v němž nejsvě-

tější Svátosti nebylo, rozbili svícny. Ba i na malých sádrových andělíčcích na-

lézajících se na oltáři zlost svou si vylili, snad proto, že tam nic nenalezli, co 

zpeněžit chtěli. Neznámi zlosynově nebyli vypátráni; byla to nepochybně 

tlupa několika světem jdoucích tulákův. Ze sbírky mezi osadníky vykonané 

byla kaple opravena. Baronka Amálie z Nádherných, majitelka panství v Ja-

novicích, dala zhotovit nový obraz sv. Vojtěcha.  

19. dubna 1897 se konala benedikace opravené kaple. V 90.letech 20. století 

navštívili kapli opět zloději a vyřízli obraz sv. Vojtěcha, který zcizili. A tak vo-

tičtí, byli znovu nuceni nechat namalovat kopii obrazu sv. Vojtěcha. Nový ob-

raz přinášejí pouze před poutní mší a jinak je uložen ve Voticích.  

 

Jiří Foller podle knihy Radko Bílka, foto: tamtéž, www.ceskasibir.cz; příště: VOTICE 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 1. čtvrtletí roku 2020: 

v prosinci v sakristiích kostelů 

APOŠTOLÁT MODLITBY – prosinec 

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších 

Aby každá země připravila nezbytné odpovídající 

kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, 

především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 

Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží 

milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět. 

 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V PROSINCI (výběr) 

• Advent letos začíná v neděli 1. 12. 

• sv. Barbory – 4.12., sv. Mikuláše – 6.12., sv. Lucie – 13.12. (památky) 

• 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

• 26.12. – svátek sv. Štěpána, 27.12. – svátek sv. Jana Evangelisty 

 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace a sv. smíření, 17.00 – mše svatá 

Předvánoční zpovídání ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi pondělí 16. 12. 

od 14:00 do 18:00. K dispozici zpovědníci vlašimského vikariátu.  

ŘKF Keblov vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT. Hrají a zpívají Man-

želé Radovi. Sobota 7. prosince 2019 od 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Keblově 

KŘIVSOUDOV, 1.12., 17:00 – Rozsvícení vánočního stromečku; o vá-

noční atmosféru se postarají děti z dětské scholky při farnosti Čechtice  

KŘIVSOUDOV, ERA centrum (fara) –– Vánoční formační víkend na téma 

„Darovat sám sebe“, 13.–15.12.  
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Vánoční bohoslužby ve farnosti Čechtice 

19.12. čtvrtek: 15:00 – 20:00 Čechtice fara        zpovědní den    

22.12. neděle  4.neděle adventní 

• 8:00 Čechtice – za farnost; 9:30 Křivsoudov;  

• 11:00 Borovnice   MŠE NEBUDE!! 

24.12. úterý Štědrý den: 15:00    Borovnice  mše pro rodiny s dětmi    

• 22:00!! Křivsoudov vigilie  

25.12. středa slavnost Narození Páně 

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

26.12. čtvrtek svátek sv. Štěpána 

• 8:00 Čechtice;     9:30 Křivsoudov;  11:00 Zhoř        

29.12. neděle svátek Svaté rodiny 

• 8:00 Čechtice; 9:30 Křivsoudov; 11:00 Borovnice  ve všech kostelech 

obnova manželských slibů 

31.12. úterý – 14:00 Lhota Bubeneč  na poděkování za uplynulý rok   

 

SBÍRKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

29.9.   2 000  2 000 

6.10. 960 2 260 590 1 700 5 510 

13.10. 1 170 2 280 1 150  4 600 

20.10. 2 180 3 690   5 870 

27.10. 1 380 2 220 930  4 530 

Celkem  5 690 10 450 4 670 1 700 22 510 

 

Další sbírka: Mikulášská sbírka na bohoslovce 8.12.                
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OSLAVA SV. LUCIE, JEŽOV – neděle 15.12., 14:00 mše svatá a svátost 

smíření; 15:00 koncert Gabriela Pechmannová – soprán, Štěpán Slavík – var-

hany; přátelské posezení v KD Píšť 

 

VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES – 2019  

LOUŇOVICE, zámek – 7. 12., 19:00 

ZRUČ N.S., zámek – 13. 12., 19:00 

ZAHRÁDKA, kostel – 14. 12., 17:00 

HUMPOLEC, náměstí – 15. 12., 16:00 

ČECHTICE, kostel – 21. 12., 18:00 

 

KONCERTY V KOSTELE SV. JILJÍ VE  VLAŠIMI  

• Adventní koncert V sobotu 7. prosince v 19:30 se uskuteční adventní 

koncert souboru Ludus Musicus. 

• 1. vánoční koncert 29. prosince v 16 hodin zazní v našem kostele 

Česká mše vánoční J. J. Ryby pod vedením P. Revendy. Zájemci, kteří 

si chtějí zazpívat, nechť se zúčastní zkoušek.  

• 2. vánoční koncert 5. ledna 2020 zazní opět Česká mše vánoční, a to v 

podání Podblanického sboru a orchestru. 

 

KONCERT V LEDČI N.S. – Město Ledeč společně s Davidem Plevou Vás 

zvou na Vánoční nokturno, které se bude konat v sobotu 7. prosince od 17 

hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou. Zazní známé skladby 

od Dvořáka, Purcella, Petrova a mnoha jiných autorů v podání souboru Virtu-

osi di Praga s Oldřichem Vlčkem 

 

ERA PLES KŘIVSOUDOV – pátek 10. ledna od 20 hodin, Sokolovna 

v Křivsoudově, hraje Eksploze, vstup 100 Kč předprodej, 150 Kč na místě 

FARNÍ PLES – Dolní Kralovice, pátek 24. ledna, hraje Unisono 
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PROGRAM CHARITY VLAŠIM 

Úterý  3., 10. a 17. 12.; 14:00 – Klub trénování paměti    

Čtvrtek  5.12.; 14:00   – Klub seniorů – tvoření: vánoční přáníčka                                

Úterý  10.12.; 9:00 – A3V 7 trpaslíků      

Středa  11.12. ; 13:30 –  U3V – Optické akustické a elektrické jevy             

v atmosféře 

Čtvrtek  12.12.; 14:00  – Setkání neformálních pečujících a nejen jich + před-

náška: O KOHO PEČUJEME; přednáší: PhDr. Irena Lesová  

Středa  18.12.; 13:30  – U3V – Geometrie      

Čtvrtek  19.12.; 14:00 – Klub seniorů – Předvánoční setkání    

Čtvrtek 2.1.; 14:00 – Klub seniorů – oslava nového roku, Bingo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Charita Vlašim plánuje na 2. adventní neděli tradiční promítání pro tříkrá-

lové koledníky. Na co se mohou naši malí i velcí pomocníci těšit, můžete 

ovlivnit i Vy. Zašlete nám na e-mail reditelka@charitavlasim.cz své tipy na 

hezké filmy/pohádky, které by naše koledníky potěšily. 

Není-li uvedeno jinak, akce se konají v CHARITNÍ KLUBOVNĚ, Na Valech 

322, Vlašim. Změna programu vyhrazena; aktuální informace naleznete na 

internetu – www.vlasim.charita.cz nebo se informujte na tel. č. 739 580 363, 

736 472 794       

 

MANŽELSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA – Vlašim, 18. a 19. ledna 2020 

                                                                                       

 

KLÁŠTER ŽELIV   

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH O ZROZENÍ KRISTA 8., 15. a 22. 12.  v 15 a v 16 hodin. 

Přijďte se naladit na vánoční atmosféru díky ojedinělé kostýmované prohlídce 

kláštera Želiv, kterou Vás provedou bratři premonstráti a herci z Fajneventu 

 

FARNÍ ŽELIVSKÝ BENEFIČNÍ PLES sobota 22.2.2020, Obecní restaurace 

Želiv, Hudba Dvořák 

http://www.vlasim.charita.cz/
http://www.vlasim.charita.cz/
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PŘÍLOHA: FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ, POZVÁNKY 
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FARNOST VLAŠIM
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