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Ročník XVI. KVĚTEN 2018, číslo 5. 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 29.4.2018. 

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

 

PASTÝŘSKÝ LIST Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, 

květen a červen jsou měsíce, kdy se pomalu schyluje ke konci školního a pas-

toračního roku, a zároveň je to čas, kdy máme možnost se svými farníky prožít 

zvláštní chvíle propojení skrze společnou modlitbu na poutích. I v letošním 

roce vás chci srdečně pozvat a povzbudit k účasti. Poutí v nejbližší době bude 

několik. Dovoluji si upozornit na tři z nich, které proběhnou na Svaté Hoře u 

Příbrami.  

První se bude konat v sobotu dne 12. května. Jde o každoroční Pouť za nová 

kněžská a řeholní povolání. Letos bude vysvěcený na kněze jeden trvalý jáhen. 

Příští rok, dá-li Bůh, budou čtyři kněží z řad bohoslovců. Jak říká Pán Ježíš: 

„Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou 

žeň.“ (Lk 10,2) Prosím, přijeďte zvláště spolu s mladými lidmi na Svatou Horu 

a proste Pána žně! 

Další pozvání se týká Hlavní pouti české církevní provincie, která se koná v so-

botu dne 10. června u příležitosti Oslavy výročí korunovace milostné sošky 

Panny Marie svatohorské. Na Svaté Hoře se setkají biskupové, kněží, řeholníci 

mailto:tkabele@centrum.cz
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a laici z pěti českých diecézí – českobudějovické, královéhradecké, litomě-

řické, plzeňské a pražské. Je to čas, kdy chceme obzvlášť poděkovat Panně 

Marii svatohorské za všechny dary, které nám od Pána neustále vyprošuje 

a kterých se nám tak štědře dostává. Kéž opravdu vděčnost přeplní naše srdce 

a dáme to svou účastí najevo! 

Nakonec vás chci oslovit a pozvat na první arcidiecézní Pouť na křídlech po-

moci, která se koná v sobotu dne 16. června. Je to pouť pro všechny, kteří jsou 

zaměstnaní v charitách, nemocnicích, řádech, dobročinných organizacích…, 

nebo kteří jako dobrovolníci při těchto organizacích nebo při farnostech pomá-

hají lidem, jakkoliv strádajícím. Dále je pouť určena všem, kteří jsou sužováni 

nemocí, stářím nebo se ocitli v jakékoliv nouzi, a jejich rodinám. Uvědomuji si, 

že i vy sami se velmi často potkáváte s lidmi potřebnými a pomáháte jim. Sr-

dečně vás proto zvu, abyste přijeli spolu s těmi, o které pečujete, a abyste oslo-

vili a pozvali i ty farníky, kteří pracují v pomáhajících profesích. Chceme všem 

účastníkům vyprošovat u Matky Boží plnost zdraví a sil pro jejich život.  

Ze srdce vám žehnám Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský 

 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ POMOCNÉHO BISKUPA 

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ MONS. ZDENKA WASSERBAUERA – sobota 19. 

května v 10.00; 

katedrála sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha 

v Praze. Srdečně Vás 

zveme a prosíme o 

modlitbu za celou 

arcidiecézi a za jejího 

nového pomocného biskupa.  Autobusový zájezd pořádá farnost Vlašim  
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NAVŠTÍVIL NÁS…                                       

V úterý 10. dubna 2018 v 18 ho-

din uskutečnila v čechtické so-

kolovně beseda s Karlem 

Schwarzenbergem, politikem, 

poslancem, exministrem zahra-

ničí, bývalým senátorem a kanc-

léřem prezidenta Václava Havla. 

                                            Narodil se 10. 12. 1937 v Praze jako Karel Jan Nepo-

muk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, kníže ze Schwarzenbergu. 

Je příslušníkem české větve rodu, jeho dědičný šlechtický titul / v zemích, kde 

nebylo jejich užívání zákonem zrušeno či zakázáno/ je kníže ze Schwar-

zenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lankrabě klettgavský. Je také 

rytířem Řádu zlatého rouna, nositelem mnoha ocenění. 

                                            V roce 1942 nacisté rodinu vyhnali z rodového sídla 

Orlík a v roce 1948 rodina emigrovala do Rakouska. Karel Schwarzenberg stu-

doval práva a lesnictví, avšak kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce mu-

sel studia přerušit a začít hospodařit na statcích v Rakousku a v Bavorsku. 

                                            Na podzim r. 1989 se vrátil do vlasti, působil v řadě 

nadací, komisí a spolků, kde uplatňoval své zkušenosti z dlouhodobé práce 

v mezinárodních vztazích. Usídlil se na zámečku Dřevíč na Rakovnicku, který od 

státu odkoupil a na vlastní náklady opravil. 

                                             Vyznává víru a nauku římskokatolického křesťan-

ství, od dětství je hluboce věřící. Učil se etiketě a jazykům, plynně hovoří ně-

mecky, anglicky, česky, francouzsky a italsky... V roce 2013 v historicky přímé 

volbě kandidoval na prezidenta ČR. V občanském průkazu má jako povolání na-

psáno lesník a hospodský. Zaujme svou staročeskou mluvou nebo svým stylem 

oblékání. Motýlek a košile k němu neodmyslitelně patří, připomeňme jeho čer-
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vené ponožky, kterými vzbudil rozruch v Bělehradě. Má smysl pro humor, spra-

vedlnost a pokoru. Díky své osobitosti se stal populárním a politika potřebuje 

ikony… 

                                            K. Schwarzenberg se nezalekl žádných otázek ani 

z řad diváků, otevřeně a bez emocí hovořil o rodině, politice, zájmech, o svých 

dětech, osmi vnoučatech, o oblíbených hospůdkách, jídle, pití, milované fajfce, o 

majetku. „Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Nako-

nec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času. Vždycky mě fascinoval 

každý, kdo dává v sázku svou vlastní existenci pro práva druhých. Kandidaturu 

na Hrad už neplánuji. Jsem příliš starý a nechci u nás dědkokracii. Spousta poli-

tiků tady káže strach a nenávist, která je vždy se strachem spojena. Nebojme se 

a milujme lidi, to je jediná správná politika. Neodstupujme od svých zásad.“ 

                                               Vždy hájil lidská práva, morálně i finančně podpo-

roval český disent, byl prezidentem Mezinárodního helsinského výboru a pomá-

hal pronásledovaným lidem, za což byl oceněn Cenou rady Evropy pro lidská 

práva. Úspěšně vedl celé předsednictví EU do r. 2009, vedl za EU mírová jed-

nání, dovršil jednání o Lisabonské smlouvě, kterou podepsal, jeho zásluhou byla 

ČR zvolena do Rady OSN pro lidská práva.                                  Vlasta Kubalová 

 
Karla Schwarzenberga si připomínáme ještě v roli kancléře. Na snímku Jaroslava Kehara         

z návštěvy Jana Pavla II. ho můžeme vidět s manžely Havlovými a Alexandrem Dubčekem. 
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Jarní pouť na Pelhřimovsko 

Zdařilého zájezdu se zúčastnilo i několik našich farníků. Jak to vše viděla ře-

ditelka vlašimské charity, paní Daniela Laloučková? 

 Ve čtvrtek 5. dubna 2018 pořádala Farní charita Vlašim poutní zájezd na 

Křemešník, do Leskovic a Pacova. Na Křemešníku, kde se ještě před pár 

týdny lyžovalo, byla pěkná zima. 

Není zde pouze poutní místo, ale také outdorové centrum, rozhledna, hotel a 

sjezdovka. Naše skupina se zaměřila na poutní kostel Nejsvětější trojice. Lidé 

sem často přichází na mše, ale málo kdo zná historii tohoto místa. Tu nám 

profesionálním výkladem přiblížil pan Vít Škoda z Matice křemešnické. Je 

úžasné, kolik úsilí dokázal tento spolek pro záchranu a obnovu tohoto místa 

vykonat. Po prohlídce jsme se zúčastnili mše svaté. Tu pro nás přijel celebro-

vat P. Kábele z čechtické farnosti. Protože jsme sebou měli opět naší termos-

kovou kávu a čaj, mohli jsme ho pozvat na krátké setkání s poutníky. 

Po rychlém občerstvení se jelo na další plánovanou zastávku. Byla jím obec 

Leskovice. Zde se na sklonku II. světové války stala tragédie. Došlo k vypá-

lení 31 domů z 49 v obci.  25 osob bylo zavražděno nacisty. Měli jsme to 

štěstí, že nám o události vyprávěly dvě přímé pamětnice. 

Starší z nich, paní Peňázové, bylo v té době 15 let. Díky své znalosti němčiny 

dokázala zachránit maminku i sebe před zastřelením. Bohužel také byla ta, 

která musela procházet vypálenou obcí a tlumočit německým lékařům, kteří 

přišli do Leskovic poskytnout první pomoc. Říká, že pohled na doutnající 

domy a ohořelá těla svých spoluobčanů i kamarádů bude mít nadosmrti před 

očima. 

Druhou průvodkyní byla paní Holakovská. Té byly v době tragédie čtyři roky. I 

přes velice nízký věk si pamatuje tu beznaděj, když v dešti seděla na olou-

pané kládě v lese s ostatními, kterým se z Leskovic podařilo utéct. Do lesa ji 
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odnesl jeden ze sousedů. Její rodiče přežili díky úkrytu v jámě na hašení 

vápna. Z ní na vlastní oči viděli popravu svého souseda. Následně se ukryli 

ve svém chlévě zahrabáni do vrstvy hnoje. Tam přečkali do druhé dne odpo-

ledne, dokud neuslyšeli češtinu z úst hasičů z Pacova. Pro nás jako poslu-

chače to byl opravdu hluboký zážitek. Škoda, že přestože jsou Leskovice od 

Vlašimi vzdáleny pouze 50 km, mnoho lidí o tragédii neví. A mladá generace 

se o tuto nedávnou historii nezajímá. 

Předposlední zastávkou byl hřbitov německých válečných zajatců. Zde jsme 

byli bez průvodce, vybaveni pouze informacemi z internetu. Byli jsme tedy 

moc rádi, že jsme měli mezi sebou zkušeného poutníka, pana Zdeňka Vese-

lého z Čechtic. Ten, vzhledem k tomu, že v Pacově dvacet let pracoval a také 

zde žili jeho příbuzní, měl upřesňující informace. Zajatecký tábor zde vznikl 

po druhé světové válce. V některých pramenech se mluví až o 90 tis. zajatců. 

Měli své vlastní velení. Byly vypravovány vlaky a zajatí vojáci byli postupně 

násilně deportováni do Ruska, kde se podíleli na obnově Stalingradu a dal-

ších oblastí.  Na zdejším lesním hřbitůvku leží pouze ti, kteří podlehli epidemii 

tyfu. Z Ruska se němečtí vojáci vrátili pouze v počtu několika tisíc, a to až 

v roce 1954 po mezinárodní intervenci. 

Poslední zastávkou byl společný pozdní oběd v hotelu Na Panské.  Ten se 

nachází na náměstí v Pacově. Na cestu domů jsme se posilnili řízkem nebo 

moravským vrabcem. Obojí se kuchařkám moc povedlo. Paní majitelka, přes-

tože zákusky nevedou, zajistila z místní cukrárny věnečky, které byly sladkou 

tečkou za pěkně prožitým dnem. 

A poslední kilometry cesty nám zpříjemnil pan Mgr. Jiří Říha. Jeho znalosti o 

místních spisovatelích, básnících a třeba i šlechticích, jsou nepřeberné. Byl to 

skvělý zážitek. 

                                                                                                  Za FCH Vlašim Daniela Laloučková 
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Jarní Jakoubek 

  Koncem dubna mezi nás přišla Katka Veletová a přinesla našim 

nejmenším příběh medvídka Flóry od spisovatelky Daisy Mrázkové. Děti si 

vyzkoušely, co všechno medvídek Flóra zažíval. Největší radostí pro děti bylo 

vytvářet mýdlové bubliny na medvídkovu koupel. Protože bylo nádherné 

skoro letní počasí, tak celý experiment s mýdlovými bublinami probíhal na 

farské zahradě. 

Program na měsíc květen 

Pátek 4. 5. od 9:30 hod. – Hudební dílnička – Ukázka historických 

hudebních nástrojů a společné muzicírování, kterým nás provede P. MgA 

Jaroslav Konečný 

Cvičení pro batolata bude až v úterý 15.5. od 9:30 hod.              L. Kasperová                                                                                           

 

 

Příměstský tábor: Bude od 30. 7. - 3. 8. Zájemci již teď mohou psát 

na mail vedunka@seznam.cz nebo volat na 777 697 992. Přihlášky budou 

dodány do kostelů během května a budou také vyvěšeny na webových strán-

kách farnosti. 

 

mailto:vedunka@seznam.cz
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Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

SVATÁ HORA  

Program pouti začíná v 9.00 hodin mší svatou (P. Krzysztof Strelczyk CSsR), 

následuje adorace Nejsvětější svátosti; v 10.15 – svátostné požehnání (P. Kr-

zysztof Strelczyk CSsR), 10.30 hodin – modlitba růžence, 11.00 – slavnostní 

mše svatá s přijetím kandidatury jáhenství a kněžství (kardinál Dominik Duka 

OP), 13.30 – májová pobožnost (P. David Horáček CSsR).  

Naše farnost vypraví již tradičně autobus, který bude i pro farníky z Keblova. 

Rozpis a odjezd autobusu z jednotlivých stanovišť bude upřesněn (cca od 7:00 

výše). Cena 200 Kč. Platba až na místě. Přihlašování v kostelech. 

 

O VELIKONOČNÍ RADOSTI 

 Velikonoce nám rok co rok připomínají, 

že až prosvištíme svým pozemským 

časem, budeme koukat ještě 

překvapeněji než Ester Ledecká v cíli 

vítězného olympijského závodu. 

Nebudeme věřit, že jsme fakt projeli 

cílovou páskou do věčného života. 

Podobně jako obří slalom Ester 

Ledecké napjatě sledovali diváci i komentátoři, tak našemu slalomu životnímu 

fandí spousta nebeských přátel (Žd 12,1). S velkým zaujetím sledují, jestli 

tuhle zatáčku vybereme a jestli nás tamta chyba nesrazí k zemi, slabší 

povahy to chvílemi nevydrží a raději si zakryjí oči… A v cíli se všichni budou 

smát našemu překvapení a radovat se s námi… 

P. Pavel Kafka, kněz kostela sv. Máří Magdalény v Brně a biskupský legát (převzato se svolením autora),             

obrázek  www.flickr.com 
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Zápis ze setkání farní rady dne 11.4.2018 
 Projednáno Úkoly z 

bodu 
Zodpo-
vědná 
osoba 

Termín 
plnění 

1 Sešli se členové nové rady a složili předeslaný 
slib. Farní rada sestává z členů: Jiří Foller, 
Marie Marhanová, Jozef Kasper, Josef 
Zahálka, Lucie Kletečková. 

   

2 Probíhají průběžné opravy v kostelích. 
V Čechticích se opravuje střecha na kostele a 
v plánu je rekonstrukce koupelny. 

   

3 V Borovnici bude proveden úklid kostela.    

4 V Křivsoudově bude instalována nová skříň do 
sakristie. 

   

5 Je nutné poopravit web farnosti, aby byl aktuální.  Foller  

6 V květnu se budou po mši konat májové 
pobožnosti. 

   

7 O prázdninách se uskuteční na faře příměstský 
tábor, který organizuje V. Šindelářová. Termín 
bude upřesněn. 

   

8 Ve Chmelné bude poutní mši svatou (13.5.) 
celebrovat opat Šimek. 

   

9 U příležitosti ukončení školního roku 
pastorační rada zvažuje v Čechticích zahradní 
slavnost 

Zjistit 
zájem 

Kasper 
Kletečková 
Kábele 

Druhá 
polovina 
června 

10 Farnost, v případě potřeby, je ochotna přispět 
na další technické vybavení (ozvučení 
Scholky). Prvním krokem bude však žádost na 
Městys Křivsoudov  

 Kletečková 

Kletečka 
Kasper 

 

Zapsal: jk 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA 

Po obecném třídílném úvodu o poutích a putování, sepsaném přímo panem 

Radko Bílkem začínáme představovat jednotlivá poutní místa našeho regi-

onu. Jak jinak začít než horou, která dává celému kraji název – Blaníkem… 

V historii se mezi oběma vrchy (Velkým a Malým Blaníkem) často nerozlišo-

valo, ale my se pro obrovské množství materiálu budeme samostatně věno-

vat nejprve Blaníku Velkému. Mnoho informací lze najít i v knihách Radko 

Bílka Tajemní blaničtí rytíři, Blanické literární zajímavosti, O Blaníku a jeho ry-

tířích v beletrii, Blaník a svatý Václav v sochařství. Co napsat o Blaníku jako 

poutním místě? Rozhodně nepůjde o chronologický výčet, ale spíše o několik 

zmínek. 

Blaníky nevynikají výškou, ale konkrétně Velký Blaník má v krajině do-

minantní postavení. Svojí polohou zapadá do řetězce vrchů, které sloužily 

jako strážní. Strážiště mohla sloužit k ochraně zdejších těžebních míst kovů 

či nerostů. Že byl Velký Blaník kultovním místem, to je pravděpodobná, ale 

nepodložená domněnka.  

Posvátnými a uctívanými místy se nejčastěji stávala ta, která byla ně-

čím výjimečná. Kopce vévodící krajině, bizarní skaliska a stromy neobyčej-

ného vzrůstu, zejména u pramenů a zdrojů vody. Pro Kelty i Slovany byl po-

svátným místem háj, kde naší pohanští předkové obětovali svým bohům. Dva 

objekty na Velkém Blaníku zařadil archeologický výzkum do halštatsko-latén-

ského období a třetí vznikl ve středověku.  

Několik prvních listinných zpráv o Blanicích, kde se nerozlišuje, o kterou 

horu se jedná, pochází z 15. století. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka 

na doporučení komise zakázal putování poutníkům směřujícím na některá 

místa, mezi nimi i na horu Blaník. Nařízení platilo pod hrozbou exkomuni-

kace. V článku z roku 1404 se píše: Nějaký laik, bydlící blíže hradu Blaníka, 
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rozhlašoval, že prý tam v nějakém posvátném místě odpočívají těla sv. apoš-

tolů Petra a Pavla, a tvrdil, že kdokoliv místo to navštíví a přinese dva nebo tři 

kameny ku stavbě kostela, získá si tolik zásluh, jako by byl na dvou nebo 

třech mších svatých. Arcibiskup přikázal farářům v okolí, aby svým osadní-

kům zakázali návštěvu tohoto místa.  

Na Podblanicku v 15. století působil také vizionář a kazatel Mikuláš vlá-

senický, který byl ctitelem Husovým a nadšeným vyznavačem přijímání pod 

obojí. Jeho kázání provázelo apokalyptické varování a bylo silně protikato-

lické. Sekta mikulášenců zde působila i po jeho smrti. 

V raném novověku lze pozorovat větší náboženskou činnost na Malém 

Blaníku, o kterém se zmíníme v příštím čísle. 

V 19. století se pozornost veřejnosti přenesla zpět na Velký Blaník, 

který se stal cílem vlasteneckých táborů lidu. První se tady konal roku 1868. 

Blaník se postupně stával národním symbolem, podobně jako např. Říp, Rad-

hošť nebo Hostýn, zejména když téhož roku byl odtud vylomený kámen s ná-

pisem Blaník vezen do základů Národního divadla.  

Jedním z často navrhovaných požadavků, který se objevoval i v první 

polovině 20. století, bylo postavení kaple sv. Václava. Přiblížilo se ohrožení 

československého státu a voláni po blanické tradici bylo stále silnější, stejně 

jako dovolávání se poutí na jiná posvátná místa. 

Roku 1940 tu nechal KIub českých turistů vybudovat celodřevěnou roz-

hlednu, dílo Alexandra Hanuše. Stavbu realizovala firma Václava Mullera z 

Vlašimi. V objektu byly vytvořeny prostory určené pro církevní obřady, kde je 

možné sloužit polní mši svatou. Za okupace však byl přístup veřejnosti na 

rozhlednu zakázán.  

Po svém příchodu do Louňovic farář Václav Oktábec pořádal poutní 

slavnosti na Velkém i Malém Blaníku a do oslav 800. výročí založení kláštera 

premonstrátek v roce 1949 zařadil i poutě, které režim později zakázal. 
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Obecní úřad v Louňovicích pod Blaníkem pořádá od roku 1996 Svato-

václavské slavnosti. Svatováclavská mše svatá je součástí slavností a je ko-

nána na Velkém Blaníku. Pochopitelně sem musí účastníci mše svaté dopu-

tovat pěšky, a tak se stávají klasickými poutníky jdoucími za duchovní posi-

lou. Obdivuhodnou péči věnuje této náboženské části slavnosti místní farář 

František Říha. Výjimečné prostředí posunuje bohoslužbu do podoby, kterou 

umocňuje nejen majestát přírody, ale také historie místa. 

V roce 2014 sloužil mši svatou na Velkém Blaníku pan kardinál Dominik 

Duka. Potom následovala debata s ním. Takto se otec kardinál vyjadřuje o 

svém vztahu k Blaníku: 

„Blaník je na řadě obrazů našich malířů a jako knihomol vím o pověstech, které 

se s ním pojí. Proto je i pro mě osobně Blaník symbolem. Když jsem tu byl loni 

o prázdninách, sportovně, byl jsem překvapen, že je tu rozhledna. Pod Blaníkem 

jsem jednou, jako kluk, projížděl s kamarády na kole. Ale na vrchol hory jsme 

nedojeli. Takže jsem si loni splnil svůj dětský sen a na vrchol Blaníku se sku-

tečně podíval.“ 

Zpracoval: Jiří Foller; Zdroj: Radko Bílek: Poutní místa Podblanicka; https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/kardinal-duka-na-blaniku-

potrebujeme-restituci-rodiny-a-moralky-20140922.html  

 

 

Na snímku z roku 2014 můžeme vidět P. Františka Říhu z Louňovic p. Bl., kardinála Domi-

nika Duku a P. Jaroslava Karase z Mladé Vožice.    (foto: Deník) 

https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/kardinal-duka-na-blaniku-potrebujeme-restituci-rodiny-a-moralky-20140922.html
https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/kardinal-duka-na-blaniku-potrebujeme-restituci-rodiny-a-moralky-20140922.html
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Celkem osm dětí přistupuje poprvé ke sva-

tému přijímání. Slavnost se koná 27. května 

při mši svaté v Křivsoudově.  

Katechetka Mgr. Kateřina Veletová připravuje 

tyto děti, které letos poprvé přistoupí k sv. při-

jímání: Jakub Foller, Amálie Kasperová, Veronika Krtilová, Jan Moravec, Šimon 

Ptáček, Jiří Štěpánek, Klára Urbánková a Vít Veleta.  Pamatujme na ně ve 

svých modlitbách. Ke slavnosti se vrátíme v příštích číslech Svatého Jakuba. 

NÁSTĚNKA FARNOSTI 

KVĚTEN – APOŠTOLÁT MODLITBY 

Všeobecný (evangelizační) úmysl: za poslání laiků – aby laici 

mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď 

vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.  

Národní úmysl – za milost zakusit láskyplný pohled, kterým 

nás Bůh trvale provází a proměňuje 

KVĚTEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY               

V květnu prožíváme dobu Velikonoční.    

Sv. Josef, dělník – úterý 1. května; svátek sv. Filipa a Jakuba – čtvrtek 3. 

května; Panna Maria, prostřednice všech milostí – úterý 8. května; Slavnost 

Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 10. května; Den matek – 13. května, Svá-

tek sv. Matěje, apoštola – 14. května; Den rodin – 15. května; Svátek sv. 

Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech –  středa 16. května; Slav-

nost Seslání Ducha svatého – neděle 20. května; svátek Ježíše Krista, nej-

vyššího a věčného velekněze – čtvrtek 24. května; Slavnost Nejsvětější 

Trojice – neděle 27. května; Sv. Zdislava – 30. května; Slavnost Těla a Krve 

Páně – čtvrtek 31. května 
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POUTĚ – ČECHTICE, kaple sv. Vojtěcha – 23. 4., 11.00 

MNICHOVICE, kostel sv. Filipa a Jakuba – 6. 5., 11.00 

CHMELNÁ, kaple sv. Jana Nepomuckého – neděle 13. 5., 11.00 (20 LET 

OBNOVENÍ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE CHMELNÉ – mši sv. 

slouží opat želivský, P. Jaroslav Jáchym Šimek) 

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

CHMELNÁ, kaplička Nejsv. Trojice – neděle 3. 6.  

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI – v kostelech budou po mši svaté 

Mimo mše svaté: 

• kaple Jeníkov  

• kaple Chmelná  

• kaple Děkanovice 

• kostel Mnichovice 

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

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

SPOLČO KUBA – spolča v květnu budou 4. a 18. 5. 

SBÍRKY ZA 2018–BŘEZEN 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

25.2.   710  710 

4.3. 570 2 160   2 730 

11.3. 1 385 1 490 1200  4 075 

18.3. 970 1 780 1 130  3 880 

25.3. 1 329 2 190   3 519 

30.3.   1250  1 250 
Celkem  4 254 7 620 4 290  16 164 
 

DALŠÍ SBÍRKY: Svatojánská sbírka na arcidiecézi – neděle 13. 5.;              

Svatopetrská sbírka na bohoslovce – 24.6.               
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VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 15. 5. Keblov, mše sv. i konference v Ke-

blově; celebrant: P. Miloslav Kněz, kazatel: P. Jaroslaw Scieraszewski, 

 

FESTIVAL ROUTA – poutní místo Hrádek u Vlašimi 

SOBOTA 9. 6. VE 13 HODIN 

Multižánrový festival pro děti a rodiče 

spolupořádají dobrovolníci, Montessori Vlašim z. s. a Římskokatolická far-
nost Hrádek  

Vystupují: Lu a Džigolos, Šimon Peták, Markéta a Lazarové, Lakuna, Neú-

spěšný atlet, Původní Bureš, Nazdárci, Náhodná setkání, Bellevue, Sbor 

hudby, Karel Vepřek a Musica da chiesa 

Hudba/Divadla/Výstavy/Workshopy; AKTIV PARK pro děti, fotokoutek, mý-
dlárna, žonglování, bubnování, tanec, takewondo, výstava fotografií 

Prezentace neziskových organizací a projektů 

 

Noc kostelů 2018–pátek 25. května. Nejbližší kostely jsou: Vlašim, Načera-

dec, Votice, Divišov, Ledeč n. S. (Husův sbor), Chřenovice u Ledče, Uhlířské 

Janovice, Červené Janovice. 



Časopis Svatý Jakub  05 / 2018 

16 

 



Časopis Svatý Jakub  05 / 2018 

17 

 

 



Časopis Svatý Jakub  05 / 2018 

18 

 

 



Časopis Svatý Jakub  05 / 2018 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časopis Svatý Jakub  05 / 2018 

20 

 

01.05.2018 ve 14:00 
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