
 

 

02 / 2018 

Ročník XVI. ÚNOR 2018, číslo 2. 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 28.1.2018. 

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

 

MÁME NOVÉHO SVĚTÍCÍHO BISKUPA 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek 

Wasserbauer Th.D. se na-

rodil r. 1966 v Novém 

Městě na Moravě. Vyrostl v 

malé vesnici Sázava na 

hranicích Čech a Moravy. 

Vystudoval gymnázium ve 

Žďáru a Vysokou školu ze-

mědělskou v Praze, obor 

zootechnik. V roce 1990 

pak zahájil studia bohosloví 

v Praze. Po roce byl kardinálem Tomáškem vyslán k dalšímu studiu v Římě. 

Po návratu byl roku 1996 vysvěcen na kněze a začal působit jako farní vikář 

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

Roku 2003 úspěšně ukončil svá studia.  

mailto:tkabele@centrum.cz
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V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. 

Také v hojné míře dával různým skupinám rekolekce, exercicie a zastupoval 

nemocné kněze nebo kněze na dovolené. Také jsme se s ním setkali v Čech-

ticích a okolí. 

R. 2010 byl jmenován farářem u Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech. 2012 byl 

jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly. 2014 se stal okrs-

kovým vikářem. 2015 byl jmenován ředitelem kurie arcibiskupství. 2015 byl 

jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 2016 

byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 23. ledna 2018 ho 

Svatý otec František jmenoval pomocným biskupem pražské arcidiecéze. 

 

 

Nastávající volby do pastorační rady naší farnosti.  

Farní radě naší farnosti končí mandát a v dohledné době bude nutné zvolit 

novou. 

Až do nedávné doby byla rada jedna a na jejich schůzích se probírala 

všechna témata týkající se farnosti od opravy hodin až po rozvrh poutí či pro-

gramu Noci kostelů.  

Farnosti pražské arcidiecéze by měli mít, pokud je to možné, rady dvě. Eko-

nomickou a pastorační. Ekonomická je poradním hlasem kněze pro záleži-

tosti provozně-ekonomické a pastorační se má soustředit na pastorační akti-

vity a podporu farního společenství. 

Ekonomická rada v naší farnosti už nějakou dobu funguje. Naše farnost bude 

nyní volit tu pastorační. Do její kompetence spadá všechno dění související 

s lidmi – farníky: vedení společenství, pěveckého sboru a varhanní doprovod, 

výuka náboženství, spolupráce se samosprávou obcí, organizace koncertů, 
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Noci kostelů, příprava tiskovin. V pastorační radě by měli být zastoupeni lidé, 

kteří ve farnosti tyto aktivity rozvíjejí a aktivně se jich účastní. 

Jak budou volby do pastorační rady probíhat? V prvním kole může každý far-

ník navrhnout jednoho kandidáta, o kterém ví, že ve farnosti aktivně pracuje 

s dětmi, rodinami, seniory či jinou skupinou. Listina pro návrhy bude umístěna 

v kostele. Navrhovat se bude za celou farnost (ne podle kostelů) – takže lidé 

z Borovnice můžou navrhnout kandidáta z Čechtic či Křivsoudova a naopak. 

Nominovat můžete ve třech kategoriích:  

• mladí do 26let 

• maminky a tatínkové (střední generace) 

• generace 50+ 

Kategorie jsou orientační, proto není nutné vědět přesný věk uchazeče, kte-

rého navrhujete. 

Po nedělní mši bude možné navrhnout kandidáta. Ve druhém kole se bude 

hlasovat už o konkrétních jménech. Sledujte prosím ohlášky. 

Kněz farnosti může, dle svého uvážení jmenovat další členy. P. Tomáš jme-

nuje dalších až šest členů, takže pastorační rada může mít celkem až 12 

členů. 

Za odstupující farní radu Vás chci všechny povzbudit a poprosit, abyste se 

voleb účastnili a zamysleli se, komu dáte svůj hlas. Do farní rady nejvíc patří 

ti, kteří už spolupracují na pastoračních aktivitách v kostele i mimo něj.  Volte 

prosím s přihlédnutím na skutečnou situaci ve farnosti – s tím, že máme/bu-

deme mít rady dvě, které se svými kompetencemi jen málo překrývají. Mějte 

na paměti, že ekonomická rada není pastorační a naopak.  

Přál bych si, aby nově zvolená pastorační rada přinesla své ovoce a dařilo se 

ji rozdmýchávat duchovní život v naší farnosti. 

Za odstupující členy farní rady J. Kasper 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ FARNOSTI 

Vesnice Vedoucí skupinek Vybráno Kč 

Mnichovice Lichtenberg, Vítová 13 006,- 

Kuňovice Paťha 4 622,- 

Horní Lhota, Palčice, Zhoř Slunečková, Jelínková 8 800,- 

Práchňany, Čáslavsko, Jelenov Follerová E. 7 190,- 

Jeníkov Hájková Petra 6 604,- 

Nakvasovice, Dobříkovice Foller 3 410,- 

Chmelná Foller, Lhotková 8 601,- 

Černičí, R. Lhotice, M. Pa-

seka, Sudislavice, Krčma 

Marhanová 6 723,- 

Děkanovice, Dunice Říhová, Získalová 7 360,- 

Strojetice Kletečková, Blažková  4 633,- 

Křivsoudov, Lhota Bubeneč Svobodová, Kucharčíková, Dě-

kanovská M., Děkanovská D. 
15 985,- 

Otročice, Borovnice Korbelová, Follerová H.  6 639,- 

Alberovice Fialová  3 219,- 

Čechtice Brixí 10 010,- 

Čechtice Veselý Z.   5 112,- 

Čechtice Smutná M.   5 281,- 

Čechtice Šimánková   4 607,- 

Čechtice Šindelář   1 830,- 

Celkem Čechticko  123 632,- 

Výtěžek na Keblovsku  (pro srovnání) 118 880,- 

Výtěžek na Vlašimsku  (kromě Čechticka a Keblovska): 515 462,- 

Česká republika     Výtěžek aktuálně 112 924 888,-  
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OHLÉDNUTÍ 

Poprvé jsme zorganizovali 

sbírku roku 2001, a to v Bo-

rovnici, Otročicích, 

Chmelné, Kuňovicích a Mni-

chovicích. Králové byli tehdy tři – Jiří Foller (st.). Tomáš Kučera a Tomáš Lich-

tenberg. Do jediné (!) kasičky jsme vybrali 23 437 Kč. Další rok se přidaly Čech-

tice a Křivsoudov a postupně sbírka nabírala dnešní podobu. 

 

Letos sbírka proběhla o prvních dvou lednových víkendech. Počasí nám letos 

docela přálo. Skupinky koledníků zase proti loňsku omládly, vedoucí jsou vět-

šinou zkušení, znají dobře místa, kudy procházejí i obyvatele.            

DĚKUJEME VŠEM KOLEDNÍKŮM, ORGANIZÁTORŮM I DÁRCŮM. 

 

 

Jak lze ještě přispět? – celoročně lze přispět zasláním DMS KOLEDA 30 

(nebo 60 či 90) na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na 

pomoc potřebným jde 29, resp. 59 či 89 Kč).  

– zaslat dar na účet sbírky č. ú. 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777. 
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UGANDA OČIMA ADÉLY 

KUCHARČÍKOVÉ 

Už je to téměř 4 měsíce, co jsem se vrátila z 

Ugandy, ale rozhodně nemůžu říct, že by tím 

moje africké dobrodružství skončilo. Pořád 

jsem plná dojmů a zážitků, pořád jsem v kon-

taktu s přáteli, které jsem potkala v nemoc-

nici, a sním o tom, že se tam ještě někdy po-

dívám. 

Svoje zkušenosti se snažím co nejlépe pře-

dávat. Předposlední lednový víkend jsem k 

tomu měla hned dvě příležitosti – promítání 

fotek a povídání v Křivsoudově a ve Vlašimi. 

Všem, kdo se přednášek zúčastnili, bych chtěla poděkovat za zájem, za 

podporu i za zajímavé otázky a témata k diskuzi. 

V Křivsoudově se na podporu organizace Whisper vybralo 4450 korun.  

Whisper provozuje v ugandském městě Jinja a jeho okolí nemocnici, sirotči-

nec, školu a tým sociálních pracovníků. Všechny náklady na provoz, péči o 

pacienty, školné pro děti i platy pro zaměstnance jsou financovány z darů od 

zahraničních sponzorů, proto je každý příspěvek opravdu důležitý.  Kdo by o 

těchto projektech chtěl zjistit více informací a podívat se, jak to ve skuteč-

nosti vypadá v nemocnici, může sledovat facebookovou stránku Whisper's 

Magical Children Hospital, kam jsou každý den přidávána videa a reportáže 

(v angličtině), případně kontaktovat přímo mě. 

Největší zkušeností, kterou jsem si z Afriky přivezla, bylo na vlastní oči vidět, 

že na světě žijí lidé v mnohem horších podmínkách než my, a i přesto se 

dokáží každý den radovat, nestěžovat si a být vděční za všechno, co jim ži-

vot přináší. A uvědomovat si to každý den i několik měsíců po návratu, to je 

teprve to pravé dobrodružství a výzva!                        Adéla                                                                            
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KRONIKA ROKU 2017 V NAŠÍ FARNOSTI 

Křty 

Sofie Linzová – K, 28.1. 

Kateřina Kubíková – Z, 11.2. 

Alena Kučerová – Z, 13.5. 

Matyáš Bulíř – B, 21.5. 

Gabriela Smutná – Č, 4.6. 

Václav Paděra – Z, 8.7. 

Evelína Kahounová – B, 30.7. 

Anna Balcarová – Č, 13.8. 

Nikola Kronusová – B, 24.9. 

 

První svaté přijímání – Křivsoudov, 30.4. 

Novák František, Svatoňová Terezie, Šindelářová Anežka, Veselý Michal, 

Děkanovská Kristýna, Fiala Erik, Ouřada Michal, Říhová Tereza, Svobodová 

Martina, Veletová Magdaléna, Zíka David, Nevšímal Lukáš 

Biřmování – Vlašim, 18.6. 

Petr Holejšovský, Jan Vít, Kateřina Follerová, Veronika Holejšovská 

 

Svatby  

Pavel Dušek a Veronika Martínková – Borovnice, 15.7. 

Vojtěch Nedbal a Aneta Davidová – B, 12.8.  

Petr Hájek a Alena Vítová – B, 9.9.  
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Pohřby  

1. Hana Nováková – Křivsoudov, 6.1. 

2. Stanislava Zemanová – Zhoř, 9.1. 

3. Josef Jakl – Čechtice, 24.1. 

4. Jan Andrle – Čechtice, 27.1.  

5. Marie Pitráková – Jeníkov, 28.1. 

6. Karel Prokop – Borovnice, 16.2.  

7. Bohumil Kopecký – Čechtice, 2.3. 

8. Jiřina Kozlová – Zhoř, 4.3. 

9. Marie Vlková – Čechtice, 7.3. 

10. J. Vondráček – Čechtice, 10.3.  

11. Václav Jelínek – Zhoř, 16.3. 

12. František Chmel – Čechtice, 5.4. 

13. Anežka Pejcelová – Zhoř, 12.5. 

14. Bohumil Toman – Křivsoudov, 1.7. 

15. František Vopálka – Zhoř, 12.7.  

16. Antonín Charvát – Mnichovice, 19.8. 

17. Jaroslav Cechner – 5.9., Č 

18. Anna Vošická – Borovnice, 10.10. 

19. P. Rudolf Vošický – Stará Boleslav, 12.10. 

20. Antonín Novák – K, 17.10. 

21. Josef Fialka – Č, 4.11. 

22. Jiří Málek – B, 7.11. 

23. Marie Holečková – Č, 18.11. 

24. Marie Chmelová – K, 1.12. 

25. Františka Bláhová, – M, 2.12. 

26. Milada Kalašová – K, 8.12. 

27. Milada Lejčková – Z, 18.12. 

AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI! 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA 

POUŤ A PUTOVÁNÍ II. 

Dnešní povídání před cestou na poutní místa širšího regionu bude 

pokračovat. 

V úvodu o putování jsme se nezmínili o procesí, které tam jistě patří. Procesí 

je církevní slavnost a tím je míněn průvod, převážně v místě domácí farnosti, 

s Nejsvětější svátostí. Může to být také průvod se sochou či obrazem Panny 

Marie nebo některého světce. 

Procesí mívalo charakter prosebný, děkovný i kajícný, a ta mnohdy 

směřovala na vzdálenější poutní místa. Jednalo se o procesí za odvrácení 

nemocí – morových ran, válek, požárů, sucha, ale také za odvrácení chudoby 

či za dobrou úrodu. 

Nejznámějším procesím je Boží tělo, které dnes známe jako slavnost Těla a 

Krve Páně, kdy jsou ve venkovním prostoru zastávky u oltářů, zpravidla 

umístěných, na čtyřech světových stranách. Po I. světové válce byla 

omezována procesí na Křížové dny. Bývalo to prosebné procesí za úrodu, a 

to ke kapličkám, křížkům a Božím mukám, také do čtyř světových stran z 

výchozího stanoviště. 
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Křížové cesty se konají ve svatostáncích v období Velikonoc, což je 

připomínkou Kristovy cesty na Kalvárii. Cesty mohou být konány i v exteriéru, 

ale vycházejí z místního kostela, do kterého se vracejí, pokud Křížová cesta 

nekončí Božím hrobem. 

 A poutní místa? Ta vznikala většinou tam, kde se nacházely středověké 

sochy či obrazy nebo jejich kopie, či studánky, u kterých opakovaně 

docházelo např. k zázračným uzdravením nebo k záchraně života. Řada 

těchto artefaktů, případně událostí, založily věhlas poutních míst. Mladší 

poutní lokality jsou tam, kde došlo ke zjevení nejuctívanější přímluvkyně, tj. 

Panny Marie. V cíli své pouti obvykle vykonávali a vykonávají poutníci svatou 

zpověď a svaté přijímání. Na těchto cestách jsou si poutníci rovni a 

nenacházíme mezi nimi rozdíly, chodí-li pěšky. Všichni jsme na jedné cestě a 

jdeme životem, byť ne vždy lehkým. 

                                                RADKO BÍLEK; ilustrační kresba ze stránek vídeňské arcidiecéze (pokračování příště) 

 

 

Jakoubek opět začíná… 

 Koncem února se mohou maminky s dětmi těšit na začátek 

pravidelných pátečních setkání na čechtické faře. 

Pátek 23.2. od 9:30 hod. – Větrník – program ekocentra 

Děti se dozví: Co je vzduch a kde všude ho najdeme? 

                           Jak ho poznáme a k čemu vlastně je? 

                           Když se Větrník zlobí… 

                           Jak lidem pomáhá? 

Stále pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 9:30.  

Nově příchozí maminky jsou vítány.                                        L.Kasperová                                                                                                                
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ADOPCE NA DÁLKU, Dopis Dezilanty a Mosese: Šťastný nový rok 2018 

Drazí přátelé! 

Jak se máte v těchto dnech ve Vaší zemi? 

V naší zemi se teď máme dobře, protože 

tady prší. 

Můj život je dobrý. Studium pokračuje 

dobře. Teď jsme v pololetí, kdy budeme 

postupovat do dalšího ročníku. Ráda bych 

složila zkoušky dobře a dostala se do dal-

šího ročníku (P 4). 

Moje babička je v pořádku. V zahradě jsme zaseli kukuřici. Budeme ji sklízet, ale 

není velká úroda kvůli škůdcům. Zničili většinu kukuřice v naší zahradě. 

V naší zemi budeme slavit Vánoce. V ten den vyzdobí babička náš obývací po-

koj květinami a na stůl dá pěkné prostírání. Zdobíte také svoje domy na Vá-

noce? 

Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018. 

Namisango Dezilanta  

Drazí přátelé! 

Já jsem Moses, který s Vámi komunikuje tímto dopisem. Chtěl bych se dovědět, 

jak se daří vašim rodinám a přátelům. Doufám, že jste v pořádku. Jaké je to 

v České republice? V Ugandě je to dobré. 

Většinou máme silné deště. Děkuji Vám za Vaši podporu v mém vzdělávání. Ať 

Vám Bůh žehná. Mám prázdniny. Ve svém volném čase hraju fotbal s kamarády 

ze sousedství.  

Přeji Vám Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018. 

Váš Ssali Moses. 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ÚNOR – APOŠTOLÁT MODLITBY – Všeobecný úmysl 

– „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, 

kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.  

Národní úmysl – abychom dobro nevnímali jen jako po-

vinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat  

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 16.15 adorace a svátost 

smíření, 17.00 – mše svatá 

SPOLČO KUBA – termíny pro spolčo: 9. a 23. 2. 

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

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – 11.2. (160 let od zjevení v Lurdech) 
 

POPELEČNÍ STŘEDA – 14.2. (svatý Valentýn) 
 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 20. 2., mše svatá i konference ve Zdislavi-

cích; celebrant P. Jiří Ptáček, kazatel P. Tomáš Kábele 
 

Sbírka Haléř sv. Petra – neděle 25. února 

 

 

 

 

 

6.1.2018 zemřel ve věku 90 let 

pan Antoni Matusik, 

otec P. Wieslawa Matusika 

Pohřeb byl v Jastrzebie Zdroj ve farním 

kostele Povýšení Svatého Kříže. 

Tatínek P. Wieslawa před léty mnoho vy-

konal pro naši farnost. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něho ve 

svých modlitbách. 

Ať odpočívá v pokoji! 
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ZPRÁVY A POZVÁNKY ODJINUD 

 

si Vás dovolují pozvat na kurz PRVNÍ REPUBLIKA 

v rámci Akademie třetího věku 

Přednášející:  

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.; PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.; doc. PhDr. Vladimír Srb, 

Ph.D.; Mgr. Vladimír Böhm; Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D.; Mgr. Jana Mikšovská 

Průběh kurzu: 5 přednášek po 4 vyučovacích hodinách - 20 vyučovacích hodin.  

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15 hod.  

Místo konání: Besídka římskokatolické fary, Husovo náměstí 46, Vlašim  

Termíny konání: 22. 2., 6. 3., 10. 4., 17. 5., 1. 6. 2018 Cena za celý kurz: 800 Kč  

Kontaktní osoba: Daniela Laloučková, 736 472 794, reditelka@charitavlasim.cz 

 

ZAHRÁDKA 48 TOUFAR – 25. února 2018 

Připomínka 70. výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu P. Josefa Tou-

fara ze Zahrádky 

Od 14 hodin bohoslužba v kostele sv. Víta v zahrádce u Ledče n. Sáz. – slouží To-

máš Halík, hudební doprovod Petr Havlín (Česká filharmonie) a želivský regen-

schori Petr Žák 

Od 16 hodin v hostinci U Mahlerů v Kalištích debata s Tomášem Halíkem (Evropa a 

český osud, dějinné osmičky i současná situace) 

 

POZVÁNKY ZE ŽELIVA – PREMIÉRA FILMU „ŘEKY VYSOČINY“ neděle 28.1. od 

17 hodin v sále klášterní restaurace – info www.zeliv.eu  

PLES V KLÁŠTEŘE – 3.2., Charitativní reprezentativní ples v sále české nebe 

ŽELIVSKÝ FARNÍ PLES – 9. 2., hraje MELODY BOYS 

http://www.zeliv.eu/
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ OD NAŠICH ADOPTIVNÍCH DĚTÍ 

DEZILANTY A MOSESE 
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POZVÁNKY 
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POZVÁNKY Z REGIONU 
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