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Ročník XVI. LEDEN 2018, číslo 1. Pro vnitřní potřebu vydává 
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články 

vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na 
tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 31.12.2017. 

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

 

Milí farníci, 

píši tato slova v době, kdy se již těším na společnou pouť do Lhoty 

Bubeneč na skoro již tradiční bohoslužbu na poděkování za rok 2017. 

Děkovat za pomoc e bych mohl a měl já sám osobně celé řadě z Vás, 

kteří pro farnost, kostel či mně osobně v uplynulém roce udělali mnohé.  

Nicméně konkrétní poděkování bych si dovolil přeskočit a věřím, že snad 

v každodenním kontaktu s Vámi se mně občas aspoň někomu podaří 

vyjádřit svůj vděk. Jen v jedné věci bych dnes pozdvihl svůj hlas, a to na 

adresu těch, kdo berou mou osobu – osobu kněze – jako člověka, bratra 

či přítele, nikoli jen jako postavu zástupce kléru či církevní instituce. Díky 

moc a Bůh Vám odplať Vaši lásku a přátelství. Vím, že krást se nemá, ale 

dovolil jsem si pro Vás „ukrást“ slova básně Ivana Magora Jirouse, jedné 

z největších postav moderní české poezie, z jeho sbírky Magorovy labutí 

písně a zpříjemnit Vám tak zimního času na přelomu roku 17/18. 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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V mrazu se chvěje ztuhlý lůj 

bílý je dvůr i bílý hnůj 

přestala šustit křídla můr 

okolo lampy padá sníh 

Modrý líh hoří pod kulmou 

železa v tmavých kadeřích 

vlasy v prstýnky zavinou 

Vzpomínky ach na duši mou 

dolehnou zase večer ztich 

jen prach na prázdných policích 

trochu se zdvih jen trochu se zdvih 

jak v polích větrem sníh 

Váš přítel, bratr a otec Tomáš 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ FARNOSTI 

Proběhne znovu ve všech vesnicích farnosti, a to hlavně první lednový víkend, 

to je 5. až 7. ledna. Ve většině obcí budou stejné trojice koledníků, někde dojde 

k obměnám. Výtěžek pak bude v souladu se stanovami České katolické charity 

rozdělen mezi projekty celé arcidiecéze a projekty místní. Částka určená pro 

místní aktivity bude pro zařízení Petrklíč Ledeč a stacionář Lukavec (která pra-

cují s postiženými) a pro Farní charitu Vlašim (domácí péče o potřebné v na-

šem regionu). 
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Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do farnosti, 15 % využívá na své 

projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí a 

5 % pokrývá režii sbírky.  

 

Projekty Tříkrálové sbírky 2018 

• Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem 

• Azylový dům pro maminky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem 

• Podpora České nemocnice v Ugandě 

• Vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim 

• Ve Vlašimi slouží Charita lidem už čtvrt století. Všechny její sociální a 

zdravotní služby jsou roztroušeny na několika místech ve městě. Chtějí 

tu proto vybudovat komunitní centrum. Svému nápadu říkají „jedna klika 

k charitě“. Vlašimští by rádi koupili a opravili dům. Uspořádali už vlastní 

sbírku a chtějí požádat o evropskou dotaci.  

K tomu ale budou potřebovat peníze na spoluúčast, ke kterým by měla 

pomoct i část výnosu letošní tříkrálové sbírky. V novém domě by vzniklo 

komunitní centrum pro seniory, nastěhovaly by se sem sociální poradny, 

středisko domácí péče i administrativní zázemí. Plánují zde i půjčovnu 

rehabilitačních pomůcek. 
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CESTA DO RWANDY 

Čas od času uveřejňujeme zprávy z hnutí ERA, které má své centrum 

v Křivsoudově. V tomto čísle uveřejňujeme článek Barbory Javorské, národní 

vedoucí Teen ERA CZ, která v létě 2017 pobývala na misiích v africké 

Rwandě. 

 

Byly 4 hodiny ráno a náhle mi u hlavy začalo zvonit několik budíků najed-

nou, rychle jsem vstala, dobalila kufry a vyrazila na pražské letiště. Z Prahy jsem 

letěla do Amsterdamu, z Amsterdamu jsem 9 hodin letěla do Kigali – hlavního 

města Rwandy. Po příletu na mě čekal rogacionista Jozef Humeňanský, který se 

o mě výborně postaral a druhý den mě odvezl do Nyanze. 

Rwanda je třikrát menší než Česká republika a má necelých 12 miliónů oby-

vatel. Žije zde 50 % katolíků, 45 % protestantů a 5 % muslimů.  Rwanda je známá 

převážně kvůli genocidě, která zde proběhla v roce 1994. Jednalo se o boj dvou 

kmenů, který po třech měsících skončil. Lidé žijící v Rwandě jsou genocidou stále 

poznamenáni, na každé ulici je několik vojáků, kteří hlídají případné rozpory. Říká 

se, že když Pán Bůh rozdával krásu světu, omylem vylil mnoho krásy této maličké 
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zemi a na ostatní mu již dostatek krásy nezbyl. Jedná se o zemi tisíce kopců, kde 

jeden končí a druhý začíná. Krásnější přírodu jsem zatím neviděla. 

O misiích jsem přemýšlela dlouhou dobu, rok před odjezdem moje přemýš-

lení bylo stále intenzivnější. Na misie mě nečekaně pozval otec rogacionista Vlas-

timil Chovanec, který je ze Slovenska a v Rwandě žije třetím rokem. Od září otec 

Vlasťo dělá ředitele v Centru svatého Antonína v Nyanze. Městečko leží necelé 

tři hodiny od hlavního města Kigali. Centrum ubytovává 42 dětí a 6 vychovatelé, 

dále je zde kaple svatého Antonína, ubytování pro kněze, dům pro dobrovolníky 

a čtyři budovy školky. Dále podporuje jednotlivce i celé rodiny, které potřebují ja-

koukoliv pomoc, například pomáhá placením pojištění, darováním jídla, placením 

školného atd. 

Když jsem první den přijela do centra, tak děti ze školky měly zrovna pře-

stávku, celá třída dětí za mnou přiběhla a děti mě hned začaly objímat. Hned poté 

za mnou přišly učitelky a s úsměvem na tváři se mi představovaly. Poznala jsem, 

že lidé jsou zde stále pozitivní, což jsem často nedokázala pochopit vzhledem 

k jejich životním situacím. Program jsem měla rozmanitý. Některé dny jsem trávila 

s dětmi z centra, někdy jsem byla ve školce, často jsem pomáhala s úklidem a 

několikrát jsem byla navštívit rodiny, které centrum podporuje.  

Během svých misií jsem toho viděla tolik, že kdybych popsala desítky stran, 

tak bych nedokázala vše správně popsat. Měla jsem možnost vidět nejchudší 

z nejchudších. Viděla jsem děti, které odešly na ulici ve čtyřech letech, ale i děti, 

které se od dětství živily prostitucí.  Ženu, které zemřel manžel a děti během ge-

nocidy, je těžce nemocná a nemá ani vodu na zapití prášků. Viděla jsem otce od 

rodiny, který vydělává 530 korun měsíčně, živí svoji ženu a děti, své rodiče, sou-

rozence, jejich protějšky, rodiče manželky a její sourozence. Jídlo je cenově srov-

natelné s cenou jídel v naší zemi. Většina obyvatel má jídlo jednou za dva dny, a 

to pouze vařené fazole. Běžné je, že děti chodí pro vodu i šest kilometrů, tuto 
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vodu pijí a používají na vše potřebné. Většina rodin nemá připojení elektřiny, ku-

chyň, záchod, okna, postel a spí na hliněné zemi. Lidé by zde velmi rádi pracovali, 

ale mají minimální šanci získat placené pracovní místo.  

Jsem nesmírně vděčná Pánu, že mi tuto zkušenost umožnil. Na misiích 

jsem byla necelé čtyři týdny, ale navždy mi pozitivně změnily život.  Pokud Vás 

zajímá více informací, chcete finančně podpořit centrum, nebo adoptovat dítě 

z centra, tak mě můžete kontaktovat na email: javorskabarbora@seznam.cz, 

nebo a telefonní číslo 775 387 925.  

 

 

Spolčo Kuba  

Scházíme se na faře každých čtrnáct dní v pátek. Na spolču si obvykle děti 

poslechnou témátko, kde se dozví něco nového. Vždy se také najde čas na 

to povědět ostatním o tom, jak se máme, popovídat si s kamarády a zahrát si 

společně nějakou hru. Před tím, než se rozejdeme pomodlíme se a někdy i 

zazpíváme. Scházíme se na dvě skupiny, nejdříve od 17 hodin mladší děti 

(1.stupeň) a od 19 hodin starší (zhruba 2.stupeň). Scházíme se v hojném po-

čtu, a to nejen s dětmi z naší farnosti. Pokud by se k nám někdo chtěl připojit, 

rádi ho uvidíme.                                                             Lenka Vítová ml. 

mailto:javorskabarbora@seznam.cz
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Misijní perníčky 

I letos jsme se společně s 

ostatními maminkami a dětmi 

rozhodli v adventní době přispět 

naším časem, pekařským a 

výtvarným umem, abychom 

připravily perníčky pro misie. V 

Čechticích jsme je společně s 

dětmi rozdávaly po druhé 

adventní neděli. Děkujeme za 

Váš zájem a ochotu přispět na 

dobrou věc.  

Děti v kasičkách nasbíraly 4028 Kč. 

Pošleme je společně s výtěžkem z Křivsoudova na Papežské misijní dílo. 

                                                                                                   L.Kasperová 
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Dětská scholka 

S dětskou scholkou se vrátíme zpátky v čase 

a zavzpomínáme na červen. První červnovou 

neděli jsme s dětmi místo v Křivsoudově zpí-

vali v Čechticích při křtu malé Gabrielky. Týden na to jsme přijali pozvání do 

Zdislavic, kde jsme doprovodili dětskou mši svatou. Se zvučením nám pomohl 

pan Karel Rozkošný, za což mu patří velký dík. Po mši jsme byli pozváni na 

pohoštění a setkání s farníky.  

O prázdninách jsme již tradičně zahajovali svatojakubské slavnosti v čechtic-

kém kostele. Sice jsme se sešli v menším počtu, ale i tak se dětem vystoupení 

velmi povedlo a potěšilo nejednu bytost na nebi i na zemi.  Od září jsme opět 

začali trénovat písničky na mše svaté pro děti a již se těšíme, že první lednovou 

neděli budeme písničkou společně s božím lidem chválit našeho Pána. 

Ráda bych poděkovala městysu Čechtice za finanční dar. Zakoupili jsme tech-

nické vybavení do čechtického kostela, takže teď máme zázemí i tam a už se 

těšíme, až si budeme moct se scholkou nové zvučení vyzkoušet. Také děkuji 

Jožkovi Kasperovi za veškerou péči, kterou věnuje právě technické stránce 

dětské scholky.  

Za celou dětskou scholku Vám všem čtenářům sv. Jakuba přeji do nového roku 

hojnost Božích milostí.                                                         Lucie Kletečková  

 

OCENĚNÍ – V neděli 10. prosince při nešporách v katedrále sv. Víta, Vác-

lava a Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka osobní medaili arcibiskupa praž-

ského panu Josefu Matuškovi za dlouholetou obětavou službu kostelníka 

v kostele sv. Bartoloměje v Kondraci a paní Růženě Matuškové za dlouhole-

tou, obětavou službu varhanice v kostelích vlašimské farnosti. Blahopřejeme. 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA 

Ve spolupráci s panem Radko Bílkem, autorem knihy Poutní místa na 

Podblanicku, připravujeme seriál o tom, že i ve svém okolí máme hodně míst, 

která mají svoji historii a na kterých se mnoho lidí obracelo a obrací k Bohu. 

První díl seriálu vypráví o tom, co to vlastně je pouť a putování. 

POUŤ A 

PUTOVÁNÍ 

Než se vydáme na cestu za 

poutními místy širšího 

Podblanicka, musíme si 

objasnit význam slov z 

titulku. Pouť je putováním 

neboli cestou, a to zvláště 

na posvátná místa. Poutníci při společném putování prožívali za zpěvu písní a 

modliteb duchovní rozjímání. Ono putování však můžeme vykonat i samostatně, ale 

vždy za hranice domácí farnosti. Pouť je původně církevní slavnost k uctění památky 

světce, jemuž jsou zasvěceny místní kostel či kaple. Tato oslava je mnohdy 

zaměňována za posvícení, což je datum vysvěcení chrámu. 

Putování na posvátná místa znají, mimo křesťanů, také vyznavači dalších velkých 

náboženství jako je buddhismus či islám. 

Křesťané nejprve navštěvovali místa spojená se životem Ježíše Krista, tj. Svatou 

zemi, ale častějšími se stávaly až cesty do Říma. Věhlas v Evropě získaly např. 

Santiago de Compostela s hrobem sv. Jakuba Většího (Staršího) či španělský 

Montserrat se soškou tzv. Černé Madony, kterou do Španělska, dle pověsti, přinesl 

sv. Jakub. Jeho mušle hřebenatky svatojakubské se stala symbolem křesťanského 

poutnictví.  

Na podhůří severních vápencových Alp je v kostele v Mariazell soška Trůnící Panny 

Marie ze 13. století, která bývala uctívána v celém Rakouském soustátí, což bylo 
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důvodem, proč byla nazývána Matkou Rakouska. V pozdější době patří k 

nejnavštěvovanějším poutním místům francouzské Lurdy, kde se v roce 1858 zjevila 

Bernadettě Soubirousové Panna Maria, což vyvolalo velkou vlnu mariánských 

zjevení na celém světě. Pouze některá však byla církevně schválena. 

Důvěra v Boží pomoc bývala často pravou příčinou vzniku poutního místa. Věřící na 

těchto místech přičítali vyslyšení proseb o uzdravení tomu kterému světci, ale 

nejčastěji Panně Marii, a jejich naplnění považovali za zázračné. Tak vznikala další 

posvátná poutní místa, ale oficiálními se stávaly až po církevním schválení. 

Dodnes z poutních míst vyzařuje historická vznosnost, ze které lze vycítit poznání, 

že poutníci zde nacházeli útěchu a duševní uvolnění. Až budeme putovat ke 

stávajícím i bývalým poutním místům našeho regionu, nechť nás na těchto cestách 

provází pokora, úcta a klid.      RADKO BÍLEK; ilustrační kresba stvitalis.at  (pokračování příště) 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

LEDEN – APOŠTOLÁT MODLITBY 

Evangelizační úmysl – Náboženské menšiny v Asii  

– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asij-

ských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě. 

Národní úmysl: – za odpovědný přístup občanů k 

prezidentským volbám v naší zemi. 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z 

různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která 

zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá 

v síle (Ex 15,6).  

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

SPOLČO KUBA – termíny pro lednové spolčo: 12. a 26.1. 2018 v 17 a 19 h. 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE –19.1 a mše sv. 9:00 kostel v Čechticích 

 

KŘIVSOUDOV – Era ples – pátek 12.1. 2017 od 20 hodin, Sokolovna, hraje 

kapela Galaxie 

KRONIKA ROKU 2017 - křty, svatby, pohřby – uveřejníme v příštím čísle 

 

ZPRÁVY A POZVÁNKY ODJINUD 

FARNÍ PLES – Dolní Kralovice, pátek 26. ledna 2018, hraje skupina 

TAHIMEL (Petr Čejka), vstupenky na OÚ Dolní Kralovice, Farní úřad Keblov, 

OÚ Bernartice 
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM ZVE 

KDY? CO? 

čtvrtek 4.1. 2017 15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim –  Panenky KIWANIS 

čtvrtek 11.1. 2017 15,30 přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma: ZÍTRA 
SE ZMĚNÍM (o předsevzetích a plánech) 

Vždy v úterý–9.1., 16.1., 
23.1., 30.1.   2017 14:00 

Trénování paměti 

čtvrtek 18.1. 2017 15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim – zaměřeno na rukoděl-
nou činnost, která bude pro podporu misijní činnosti 

Neděle 21.1. 2017 16:00  BESEDA ADÉLY KUCHARČÍKOVÉ – ŽIVOT A PRÁCE 
V UGANDĚ 

čtvrtek 25.1. 2017 15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim – Příprava cen do sou-
těže Tříkrálové pomáhání 

Všechny akce uvedené v přehledu se konají v Besídce u kostela sv. Jiljí 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM, 

 

PRVNÍ REPUBLIKA v rámci Akademie třetího věku 

Termín: únor–květen 2018; 5 přednášek po 4 hodinách 

Místo přednášek: Besídka u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi 
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BESEDA ADÉLY KUCHARČÍKOVÉ – ŽIVOT A PRÁCE V UGANDĚ 

Nenechte si ujít promítání 

a povídání dobrovolnice 

Adély Kucharčíkové, stu-

dentky medicíny, která se 

rozhodla strávit léto pomá-

háním v neziskové organi-

zaci Whisper v Ugandě. 

Podělí se s námi o zážitky 

z nemocnice, dětského domova, hospice, běžných vesnic, měst i resortů pro 

turisty. Na fotce vidíte Adélu a děti, o které se v nemocnici v Ugandě kromě 

jiných starala. Jak sama napsala: "Tyhle děti vypadají jako ze soutěže o nej-

hezčí úsměv a já vůbec nechápu, kde na něj berou sílu! ..." 

"Desire je šestiletá holčička, která byla přijatá s hladinou hemoglobinu 18 (už 110 

se považuje za anemii a pod 80 se podává transfuze. Očividně se dá přežít i s 

osmnácti). Narodila se HIV pozitivní a nemá rodiče.  

 

Swaib je tříletý chlapeček, co se před víc než třemi měsíci popálil horkým olejem. 

Whisper má v léčbě popálenin skvělé výsledky, ale Swaibovy popáleniny se nehojí, 

má hrozné bolesti a jeho maminka nemá vůbec žádné peníze na to, aby ho vzala 

do specializovaného centra, a otec se k rodině vůbec nehlásí. Teď se díky projektu 

dobrovolnic z Irska vybralo dost peněz, aby mohl jít na operaci, takže mu všichni 

držíme palce. :-) 

 

Život se tady s lidmi vůbec nemazlí, tyhle děti už toho prožily víc, než si já vůbec 

dokážu představit, a i přesto mají ještě chuť hrát si a smát se. Tohle jsou jen dva 

příběhy, Whisper ale denně pomáhá desítkám takových dětí, a to i těm z nej-

chudších rodin, které by v jiné nemocnici ani nepřijali. Každý den se nepřestá-

vám divit, jak skvělou práci Whisper tady v Ugandě dělá a kolik síly v sobě lidi 

dokážou najít!" (Adéla K., 12. 9. 2017)          (převzato z www.vlasim.charita.cz) 

http://www.vlasim.charita.cz/
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