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Ročník XVI. ČERVEN 2018, číslo 6. Pro vnitřní potřebu vydává 

Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články 

vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na 

tisk 8 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 27.5.2018. 

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

 

NÁŠ NOVÝ BISKUP 

Zaplněná katedrála sv. Víta na Pražském hradě byla svědkem obřadu svě-

cení nového pomocného biskupa pražského Zdenka Wasserbauera. Během 

ceremoniálu bylo čteno apoštolské pověření z Vatikánu, nový pomocný bis-

kup se zavazoval ke službě církvi, věřícím i Kristovu poselství. Jádrem svě-

cení je tiché vkládání rukou na hlavu svěcence, které odkazuje ke starozá-

konním kořenům křesťanství. Svěcenec na závěr obřadu dostává prsten, mi-

tru a berlu jako symboly své funkce. 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. se naro-

dil roku 1966. Vyrůstal ve vesnici Sázava u Žďáru nad 

Sázavou. Po gymnáziu pokračoval na Vysoké škole 

zemědělské, kterou ukončil inženýrským titulem. V 

roce 1990 zahájil studia na Katolické teologické fa-

kultě v Praze. Po roce byl kardinálem Tomáškem vy-

slán k dalšímu studiu v Římě. Roku 1996 byl vysvěcen na kněze. Působil na 

Praze 4. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na studiu spirituální teologie. 

Roku 2003 úspěšně ukončil svá studia.  

V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. 

Poté byl jmenován farářem u Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vino-

hradech. Před dvěma lety byl jmenován generálním vikářem pražské arcidi-

ecéze. 23. ledna 2018 ho Svatý otec František jmenoval pomocným bisku-

pem pražské arcidiecéze.  (podle www.cirkev.cz včetně fotografie) 

 

Se Zdenkem jsem se seznámil někdy v osmdesátých letech na Vysoké škole 

zemědělské v Praze – Suchdole.  Byli jsme kontaktováni třetí osobou jako 

lidé, kteří mají stejného „koníčka“ – chodí do kostela. A tak jsem se octl ve 

společenství několika zootechniků a ekonomek jako skoro jediný mechanizá-

tor. Ale to samozřejmě nerozhodovalo. Prožívali jsme (dobře utajená) se-

tkání, ať už modlitební či vzdělávací nebo třeba výlety. Každopádně jsme 

mohli koncem 80. let na Suchdole či v Dejvicích zažívat opravdu živou církev.  

Zdenek byl vždycky zbožný, spolehlivý a opravdový kamarád. Po roce 1990 

jsem ho sledoval jen zpovzdálí, ať už byl v Praze či v Římě. Setkávali jsme se 

vždy při srazu našeho společenství ze zemědělky. Byl jsem rád, když jsem se 

dověděl o jeho jmenování biskupem a s velkou radostí jsme se spolu se 

spoustou dalších věřících v sobotu 19. května zúčastnili svěcení v katedrále. 

Přeji Zdenkovi, aby ho Bůh provázel v jeho příští velmi náročné službě.             

Jiří Foller st. 

http://www.cirkev.cz/
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20 let kaple ve Chmelné                                        

 

 

Ve Chmelné jsme si připomněli 20 let od obnovy kaple sv. Jana Nepomuc-

kého. Rok 1998, kdy byla kaple vysvěcena panem biskupem Václavem Ma-

lým, byl stále ještě nesen porevolučním nadšením. Chmelenská kaple je však 

živá i po oněch 20 letech. Jsou tu pravidelné středeční mše svaté, místní se 

tu modlí křížové cesty, růženec, májové pobožnosti i při jiných příležitostech. 

Proto jsme měli radost, když výroční mši svatou mohl sloužit opat želivský 

PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek, O Praem. Ve své promluvě vzpomněl i 

na aktivity ve Chmelné, které se tu odehrávaly za totality, ať už to byl sa-

mizdat nebo setkávání mládeže. Vzpomněl také důležitosti sv. Jana Nepo-

muckého, patrona kaple. Věřící zaujal svým laskavým přístupem, výbornou 

komunikací i kazatelskými schopnostmi. 

 

Stále ještě jsou k poslechnutí OSUDY JAROSLAVA ŠIMKA 

https://vltava.rozhlas.cz/osudy-jaroslava-simka-6939307 
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LITMANOVSKÉ HORY  

Litmanovské hory privítali ľudí.  

Odznelo v nich množstvo modlitieb.  

Uniesli i spleť podozrievavých myšlienok či nevery.  

Ich krásu však dotvárali naše krehké nádeje.  

Prosby a šepot našich skrytých želaní im boli priateľmi.  

 

Prvý pohľad navôkol neutíši predstavy.  

Vidiac na vyšliapanej čistinke len chatku stáť –  

tam, kde miznú obavy z toho prosto byť,  

byť tým, kým sme, nič menej, nič viac.  

Nakoniec dnu v izbietke skrytá skromne lavička, stelesňuje tajomno –  

budí v nás zvedavosť, vábi nás premôcť pohodlie.  

 

Uplynuli roky od čakania na posolstvo.  

Roky od posledného stretnutia.  

Toľko času od zážitku videnia.  

Od lúčenia sa s Ňou...  

Zdalo by sa, že tým dňom augustovej nedele,  

kedy spoločne premožení žiaľom, prepukli sme v plač,  

núkalo sa náhle zdesenie, uveriť snáď,  

že doznel Jej hlas. Je to ale tak?  

Iveta Hudáková; z časopisu Litmanovské zvesti č. 7, aktuality z pútnického miesta z hory Zvir 
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Ohlédnutí za Jakoubkem 

 Nevím, jak je to možné, ale opět je tady konec školního roku. My s 

maminkami jsme se rozloučily posledním Jakoubkem. Spočítala jsem, že se 

scházíme už devět let. Takže příští nás čeká desátý – jubilejní rok fungování 

našeho mateřského centra :-) 

 

 Myslím, že návštěva P. Konečného byla velmi vydařená. Udělal pro nás 

všechny velmi zábavný „výchovný koncert“. Děti měly oči navrch hlavy z 

rozmanitosti zvuků historických nástrojů. Maminky zas byly dojaté různými 

známými melodiemi, které P. Konečný hrál na vše, co vzal do ruky. 

Odvážlivci si některé nástroje, jako varhany, zvonkohru a trubku vyzkoušeli. 

Ráda bych poděkovala všem maminkám, které se jakýmkoliv způsobem 

podílely na průběhu našich setkání. A také nesmím zapomenout na farnice z 

Čechtic, které pravidelně uklízely faru, aby děti měly hezké prostředí. 

Cvičení pro batolata bude až do konce června vždy v úterý od 9:30hod. 

Přeji všem rodinám a farníkům krásný letní čas, načerpání energie a sil.                                                                                       

Za MC Jakoubek L. Kasperová 
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Scholka na jaře 2018 

V dubnu dětská scholka vyměnila křivsoudovský kostel za čechtický a dopro-

vodila dětskou mši právě tam. Důvod byl jednoduchý. Při této mši byla po-

křtěna malá Františka a my měli tu čest u toho být. První květnovou neděli 

jsem se vrátili zpět do Křivsoudova. A 13. května jsem s částí scholky vyces-

tovali za hranice naší farnosti a sice do Brzotic. V Brzoticích byl požehnán 

nový zvon v opravené kapličce. Bylo to odpoledne plné zážitků: někteří z nás 

byli v Brzoticích poprvé, zjistili jsme, že dokážeme během chvilky oprášit pís-

ničku, kterou jsme rok nezpívali, ale hlavně jsme poprvé se scholkou mohli 

společně zazpívat a prožít májovou pobožnost. Poté jsme byli pozvání do 

místní klubovny na opravdu veliké občerstvení. Teď už zase pilně trénujeme 

písničky na 27. května a těšíme se, že budeme moci společně s Vámi, a pře-

devším s dětmi, které poprvé přijmou Pána Ježíše, tvořit společenství.  

Lucie Kletečková  
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 MALÝ BLANÍK 

Pokračujeme v našem seriálu POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA, tentokrát se 

přesuneme k barokní kapli zasvěcené sv. Maří Magdaleně na Malém Blaníku.  

Když Karel Adam Lev z Říčan odkazoval roku 1672 louňovické panství 

arcibiskupství pražskému, uvedl: Na vystavení kaply sv. Maří Magdaleny na 

Blaníku odkazuji 300 zlatých rýnských. Na Louňovice nad Blanicí také pama-

toval krátce před smrtí arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg (+ 1731). Okolo 

roku 1730 daroval 6000 zlatých louňovickému faráři Janu Josefu Teutscheovi 

na vystavění kaple sv. Maří Magdaleny.  

Nelze přesně určit, kdy byla kaple dostavěna. Ještě roku 1741 vedl lou-

ňovický farář Jan Josef Jiří Šochner procesí z Malého Blaníku do kostela v 

Louňovicích. Konzistoř v Praze rozhodla, že se v kapli sv. Maří Magdaleny 

může sloužit mše svatá a odbývat kázání až v roce 1753. O existenci starší 

kaple sv. Maří Magdaleny hovoří ale Müllerova mapa Čech z roku 1720. 

Je známo, že na Malém Blaníku před barokní kaplí, ze které dnes spat-

řujeme romantické zříceniny, stávala její předchůdkyně stejného zasvěcení.  

Ve Vlašimi působil v letech 1540–1543 utrakvistický kněz Václav Rosa, který 

si zapsal příhodu, jež se stala na jeho faře: Také při tom bytu přišla Divišova 

dcera z Kauřimě, jakoby za mateří šla na pauť na Blaník k svaté Maří Majda-

léně; i pravila, že jest nemocná. A byla tu u nás na faře na dvě neděli a svůj 

čas uzřevše ukradla kuchařce pět kop míšeňských a vylízala hrnec medu za 

kopu; a jiné věci pokradši ušla pryč škody za šest kop učinivši“ Je zřejmé, že 

se sem poutě konaly i v době, když v Čechách vládlo vyznání pod obojí. 

Načeradecký děkan Jan Ignát Birckner roku 1676 píše o kapli na Bla-

níku, která je zasvěcena svaté Maří Magdaleně, že má propůjčeny papežem 

Klementem X. odpustky a také že ve svátek sv. Maří Magdaleny, tj. 22. čer-

vence, sem dochází procesí.  
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U kaple po 18 let působil poustevník, a to už v 17. století. To stvrzuje 

také citace z louňovické matriky, kde je 3. 12. 1687: Pochován jest Petr Hav-

lovič [Gawlowitz], rodič krakovský, poustevník od svaté Maří Magdaleny. Smi-

luj se mu Bůh nad duší a rač mu dáti lehké odpočinutí.  

Asi 30 let sloužila nová větší kaple, či poutní kostelík sv. Maří Magda-

leny. Josefinismus ale postihl po roce 1780 krutě také Malý Blaník. Císař-

ským nařízením byly zrušeny některé o samotě stojící kaple i poustevny, a 

tak zaniklo i zdejší poustevníkovo obydlí. Naposledy tu zazvonil zvon, než byl 

přenesen do Louňovic. Celá řada nařízení z té doby omezovala také poutě a 

procesí na posvátná místa. Poutní místo na Malém Blaníku mělo být nahra-

zeno nově založenou poutí u vlašimské Lorety, která stojí od roku 1706.  

Kostelíček sv. Maří Magdaleny sice neměl od roku 1812 střechu a byl v 

rozvalinách, ale lidé sem stále nalézal cestu. Od roku 1885 zavítalo několikrát 

ke kapli sv. Maří Magdaleny prosebné procesí za déšť. Bývalo zvykem vypro-

sit si déšť u Panny Marie. Bylo-li procesí úspěšné, tj., že se dostavil déšť, po-

tom bylo vyobrazení Bohorodičky označováno jako obraz Panny Marie Deš-

ťové a následovalo děkovné procesí. 

Roku 1886 navštívil zbořeninu bývalé kaple sv. Maří Magdaleny budoucí kar-

dinál Schönborn. Tam v nově upraveném výklenku nově natřenou sochu sv. 

Maří Magdaleny spatřil (kterou prý lid sám tam postavil), přesvědčil se, že 

úcta k svaté Marii Magdaleně v lidu nevymizela a že místo to až dosud 

lidu jest oblíbeným, který až dosud rád místo to navštěvuje a světici ctí, ano 

každoročně že v neděli po sv. Marii Magdaleně průvod se sem sbírá, jakož 

i se ve veřejných potřebách pobožnosti konají; přišel na myšlenku, místo to 

pobožnosti zachovati" 

Vyžádal si odborné dobrozdání, kde bylo konstatováno, že rekonstrukce by 

byla značně nákladná. Posudek a zřejmě i návrh přístavku jsou dílem malíře 

a architekta Bedřicha Wachsmanna, prastrýce Jiřího Voskovce. Arcibiskup se 

rozhodl nechat přistavět k vnější zdi otevřený přístřešek s novou sochou 
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svaté Maří Magdaleny. V neděli po sv. Maří Magdaleně, 24. 7. 1887, byla za 

velké účasti věřících socha i s kaplí posvěcena louňovickým farářem Františ-

kem Pelikánem. Po odsvěcení kaple našla socha sv. Maří Magdaleny úto-

čiště v louňovickém kostele. Tabernákulum z kaple na Malém Blaníku v po-

době barokní polopostavy sv. Maří Magdaleny daroval jako rodinnou památku 

do Muzea Podblanicka František Moudrý. Podnož či dolní část této ozdobné 

schránky nese datum 1673.  

Zdroj: Radko Bílek: Poutní místa Podblanicka; redakčně upraveno 

 

Fotografie se vztahuje k Velkému Blaníku po roce 1947. Jsou na ní chmelenští členové Sdružení katolické 

mládeže (SKM), pan Karel Filip, jeden z našich současných farníků a pan Ladislav Přitasil, oba v krojích 

Sdružení. V pozadí Stanislav Kučera z Tisku. Pouti probíhaly až do zákazu po komunistickém puči. 

 

ČERVEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 27. 5.; sv. Zdislava – 30. 5;  

Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 31. 5., popř. neděle 6. 6. 

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – 8. 6.; sv. Antonín z Padovy – 13. 6. 

Sv. Alois Gonzaga – 21. 6.; Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 24. 6. 

Slavnost sv. Petra a Pavla – 29. 6. 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ČERVEN – APOŠTOLÁT MODLITBY 

Všeobecný úmysl: Sociální sítě 

– aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti 

vůči druhým i v jejich odlišnosti.  

Národní úmysl: abychom v různých nesnázích mohli zakou-

šet dobrotu neselhávajícího Boha  

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Celkem osm dětí přistupuje poprvé ke svatému 

přijímání. Slavnost se koná 27. května při mši svaté v Křivsoudově. Ke slavnosti 

se vrátíme v příštím čísle Svatého Jakuba. 

POUTĚ A DALŠÍ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI:  

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ („Boží Tělo“) – Čechtice, čtvrtek 31.5., 

Křivsoudov a Borovnice, neděle 6. 6.  

JIZBICE, kaplička Nejsv. Trojice – 27. 5. 15:00 mše sv. (viz plakátek) 

CHMELNÁ, kaplička Nejsv. Trojice – neděle 10. 6.  v 15 hod. mše svatá 

FARNÍ ODPOLEDNE – 17.6., 15–18 hodin, zahrada fary v Čechticích 

BOROVNICE, neděle 24.6., 11.00 – poutní mše svatá 

KUŇOVICE, sobota 30.6., 14.00 – mše svatá se žehnáním rekonstruovaného 

kříže; v rámci Setkání rodáků 

STROJETICE, sobota 30.6., 18.00 – poutní mše svatá 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 17.15 adorace a sv. smíření, 18.00 – mše svatá 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov 
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SPOLČO KUBA – spolča v červnu budou 1. a 15. 6. 

Příměstský tábor pro děti (6–10 let) - fara Čechtice Termín: 30. července – 

3. srpna 2018 Organizační záležitosti: Každý den začínáme v 8:00 hod., roz-

loučíme se v 16:00 hod. Děti je možné vyzvednout mezi 16. a 17. hod. Při-

hlášku prosím odevzdat elektronicky na adresu: vedunka@seznam.cz nebo 

přinést vytištěnou na adresu U Vojtěcha 376 Čechtice nejpozději 10. čer-

vence 2018! Kapacita míst je omezená. Případné dotazy na tel: 777 697 992 

Cena: 900 Kč 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 3. čtvrtletní – lze zapisovat během měsíce 

června v sakristiích kostelů 

 

SBÍRKY ZA 2018–DUBEN 

Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

1.4. 2 480 3 030 3 650   9 160 

2.4. 830 920   1 270 3 020 

8.4. 1 075 1 300     2 375 

15.4. 1 001 3 300 1 490   5 791 

22.4. 1 135 1 610 920   3 665 

29.4.   2090 790   2 880 

Celkem 6 521 12 250 6 850 1 270 26 891 
 

DALŠÍ SBÍRKA: Svatopetrská sbírka na bohoslovce – 24.6.   

             

POUTĚ A DALŠÍ AKCE V OKOLÍ: 

MIŘETICE, neděle 17.6. ve 14 hodin – mše svatá u velkého kříže nad obcí; 

celebruje P. Jan Primus, administrátor zdislavický; účast přislíbil i čelní před-

stavitel řádu křížovníků s červenou hvězdou 

 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM pořádá ve dnech 18. a 19. července 2018  

POUTNÍ ZÁJEZD: ZNOJMO A GERAS. Na zájezd zbývá jen několik posled-

ních míst. Přihlášky – Daniela Laloučková, Radka Kůželová, Jiří Foller. 
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM – Univerzita třetího věku ve Vlašimi ve spolu-

práci s Univerzitou Karlovou – MFF bude od podzimu 2018 probíhat dvouse-

mestrální kurz na téma Meteorologie a společnost; přednáší Prof. RNDr. Jan 

Bednář CSc.; v jednání je i seminář Geometrie v architektuře s RNDr. Petrou 

Surynkovou, PhD. 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM – Akademie třetího věku ve Vlašimi ve spolupráci 

s VŠP v Kutné Hoře prostřednictvím VISK. Na podzim 2018 bude pokračovat 

seminář První republika. 

HRÁDECKÉ POUTĚ – 1., 8. a 15. července, 1.7. 2018 – I. Hrádecká pouť 

9.00 – P. Mgr. Jiří Ptáček MIC, farář na Hrádku u Vlašimi 

11.00 – PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek, O Praem, opat želivský 

16.00 – P. Mgr. Josef Pecinovský, děkan a sídelní kanovník Kolegiální kapi-

tuly na Karlštejně a vikář III. pražského vikariátu 

 

8.7. 2018 – II. Hrádecká pouť 

9.00 – P. Petr Havlík, administrátor excurrendo, Velíš; farní vikář, Vlašim 

11.00 – Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D., světící biskup pražský 

16.00 – Karol Matlok MIC – farář z Hostivaře, představený českého vikariátu 

Kongregace kněží mariánů 

 

15.7. 2018 – III. Hrádecká pouť 

9.00 – P. Maximilián Roman Rylko O.Praem., administrátor keblovský 

11.00 – MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář vlašimský, okrskový vikář 

16.00 – P. Mgr. Jerzy Cymanowski MIC, farní vikář hrádecký – zakončení 

hrádeckých poutí 
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PŘÍLOHY, POZVÁNKY… 

BISKUPSKÝ ZNAK ZDENKA WASSERBAUERA 

ORATIO – VERBUM – ARDOR (MODLITBA – SLOVO – HORLIVOST) 

 



Časopis Svatý Jakub  06 / 2018 

14 

 

 



Časopis Svatý Jakub  06 / 2018 

15 

 

 



Časopis Svatý Jakub  06 / 2018 

16 

 

 



Časopis Svatý Jakub  06 / 2018 

17 

 

Korunovace 2018 – Hlavní pouť české církevní provincie 

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie na Svaté 

Hoře a Arcibiskupství pražské ve spolupráci s městem Příbram vás 

zvou na 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohor-

ské ve dnech 9. a 10. června 2018, které bude slaveno současně 

jako Hlavní pouť české církevní provincie. 

V předvečer slavnosti je pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor v 19.00 u Koruno-

vačního oltáře, po nichž v 19.30 následuje mešní liturgie s následným světelným průvodem. Celebrovat 

bude Mons. Zdenek Wasserbauer. 

V den slavnosti bude hlavní program zahájen varhanní půlhodinkou v 9 hodin v basilice, na náměstí před 

Svatou Horou bude program zahájen v 10.00 krátkou přednáškou PhDr. Věry Smolové z historie Svaté 

Hory. V 10.30 následuje společná modlitba růžence. Slavnostní mši sv. v 11.00 bude celebrovat Dominik 

kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů. 

Účast přislíbili též zástupci veřejného života. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a 

uctíváním u Korunovačního oltáře. 

Odpolední program bude zahájen slavnostním koncertem v 14.00 v bazilice. V 15.00 bude následovat po-

božnost křížové cesty na Toufarově louce v parku a program bude zakončen v 16.00 slavnostním požeh-

náním s žehnáním předmětů u Korunovačního oltáře a uctíváním. V den slavnosti je možnost získání pl-

nomocných odpustků za obvyklých podmínek. 
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM – PROGRAM NA ČERVEN 2018
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