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Ročník XIV. ČERVEN 2017, číslo 06. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická 
farnost Čechtice. Články vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. 
Náklady na tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 28.5.2017. 

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

www.farnostcechtice.cz 

 

Milí farníci, v příjemné jarní atmosféře 

– doznívajícího mariánského měsíce – 

května, bych si dovolil se zastavit u jed-

noho filmu, který se vztahuje k Panně 

Marii, resp. jejímu zjevení. Film Ivetka 

a hora (2009) se zabývá postavou Ivety 

Korčákové a jejím osudem po tom, co 

se jí a její kamarádce zjevila Panna Ma-

ria na hoře Zvir u Litmanové na vý-

chodním Slovensku.   

Stručně něco k jeho obsahu: jedná se 

o filmové dílo, jehož zájmem není sa-

motný „zázrak zjevení“, ale lidský, exis-

tenciální příběh obyčejné dívky, které 

se přes noc stane „celebritou“.  Ivetka je upřímná, opravdová a nic nehraje. A 

přitom dokáže mluvit velice hluboce, přirozeně a vždy smysluplně k tématu, 

mailto:tkabele@centrum.cz
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které je před ní předestřeno. Takovou duchovní hloubkou a talent v oblasti spi-

rituální teologie a životního údělu křesťana jí mohou leckteří teologové a kněží 

jen závidět.  

Z duchovního hlediska jistě stojí za pozornost, jak po záchraně z jedné velké 

krize nebeskou Matkou (Ivetka tvrdila, že v lese před prvním zjevením prožila 

největší strach ve svém dosavadním životě), následuje krize větší.  Ivetka se 

ocitá o mnoho let později – paradoxně „kvůli zjevení“ – v druhé krizi, kterou 

chce vyřešit sebevraždou a tu jí přichází na pomoc její pozemská matka. 

Z celého příběhu na plátně osobně považuji za nejsilnější moment, když se 

protagonistka vyznává se svého pokusu o sebevraždu.  

Za další silný okamžik považuji scénu, kdy Ivetka u pramene žehná jednotlivým 

poutníkům a svěřuje se přitom, že ji bolí záda a je popíchaná od vosy. Zároveň 

však ihned, když přijde další poutnice, neváhá a bez jakékoli známky odporu 

či nechuti se ujímá svého úkolu a žehná i jí. Přitom je vidět, že svůj úkol „vyvo-

lené“ osoby bere s veškerou vážností a její vztah k Bohu je plný lásky, čistý a 

upřímný, beze stopy nějakých výčitek i přes plno obtížných zkoušek. 

Posledním momentem, který mě oslovil, byla návštěva její kamarádky. Bezpro-

střednost obou aktérek, rozpaky z toho, že při jejich setkání asistují kamery, 

mě opravdu přesvědčily o tom, že Ivetka je „normální“ a její okolí taky. 

Film není informací pro diváka zvědavého, ale je láskyplným sdělením Ivetky 

pro diváky ochotné a citlivé. Myslím, že pro Ivetku byla doba okolo výroby i 

samotné natáčení filmu jistou sebereflexí, terapií.     

Dovoluji vám doporučit tento dokument ke shlédnutí a k zamyšlení nejen nad 

osudem Ivety, ale i nad svým přístupem k mariánským zjevením a vizionářům, 

Domnívám se, že mnohé své postoje pravděpodobně po shlédnutí filmu pře-

hodnotíte anebo se do Litmanové dokonce vydáte.     

P. Tomáš  
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Ohlédnutí za prvním svatým přijímáním naší farnosti 

Málokterá farní aktivita se v koloběhu církevního roku dotkne farníků z každé 

části naší farnosti. První svaté přijímání je událost, která letos přitáhla farníky 

do křivsoudovského kostela. Kostel byl plný nejen lidí, ale nádherné sváteční 

atmosféry, kterou jsme s Bohem uprostřed nás sdíleli a vysílali dál. Kromě 

Boha tomuto dni vévodilo 11 krásně oblečených a s tlukoucím srdcem při-

chystaných dětí. Živý Ježíš jim vešel do čistého zářícího srdce a my rodiče a 

kmotři těchto dětí prosíme celou naši farnost o modlitby za tyto malé křes-

ťany, kteří už začínají jít svou cestou a nedělají jen to, co po nich chtějí ro-

diče. Sami už se rozhodují, jestli budou nebo nebudou následovat Boha. Z 

celého srdce děkujeme Bohu, že nám rodičům dal příležitost dovést naše 

milé k tomuto dni. Děkujeme všem, kdo se na organizaci tohoto důležitého 

dne podíleli a děkujeme všem, kdo se po slavnosti dokázali pozastavit a po-

přemýšlet o budoucnosti naší farnosti. A hlavně odevzdáváme tyto děti na-

šemu nebeskému Otci a prosíme za jejich cestu k Němu. 

(Fotografie z této slavnosti jsou k dispozici na farním webu.) 

jménem rodičů napsala V. Š. 

A ještě připomínáme, že slavnost se konala 30. dubna při mši svaté 

v Křivsoudově. K 1. sv. přijímání přistoupili: Novák František, Svatoňová Te-

rezie, Šindelářová Anežka, Veselý Michal, Děkanovská Kristýna, Fiala Erik, 

Ouřada Michal, Říhová Tereza, Svobodová Martina, Veletová Magdaléna, 

Zíka David.  

Svaté přijímání poprvé přijal také Lukáš Nevšímal, a to ve Vlašimi. 

Další čtyři farníci přijmou svátost biřmování, a to Petr Holejšovský, Jan Vít, 

Kateřina Follerová a Veronika Holejšovská. Bude to 18. června ve Vlašimi. 

Pamatujme na všechny ve svých modlitbách. 
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Spolčo Kuba hlásí... 

Školní rok se nezadržitelně blíží ke konci a všichni už pomýšlíme na prázdniny. 

Těšíme se na nové rodinné zážitky a na příjemné okamžiky dětí, které prožijí 

kdesi na táboře. Proto i naše spolčo, tak jako každý rok, přichází s pozváním na 

letní tábory. Pro mladší děti (6–10 let) bude tábor příměstský, a to jako už tra-

dičně na čechtické farní zahradě. Termín: 31. 7. – 4. 8. 2017. Přihlášky jsou k 

dispozici na farním webu a v kostelích naší farnosti. 

Zodpovědná osoba – Veronika Šindelářová. 

Pro starší děti (11–15 let) se chystá želivské putování. Uskuteční se od 5. 7. – 9. 

7. 2017. Bližší informace a přihlášky budou opět na farním webu a v kostelích. 

Zodpovědná osoba – Adéla Kucharčíková. 

Dále zveme děti i rodiče z "malého" i "velkého" spolča na příjemné zakončení 

školního roku. Přijďte se odreagovat a nasát prázdninovou atmosféru u večer-

ního ohně. Občerstvení je zajištěno. 

Termín konání: 16. 6. v 17 hod. v Čechticích na farské zahradě. Těšíme se na 

vás! Po této akci se spolčo sejde až v novém školním roce. Přejeme všem klidné 

odpočinkové prázdniny.                  Maruška + Verunka 

 

Jakoubek se už chystá na prázdniny 

 Koncem května jsme se společně s pejskem a kočičkou rozloučily s 

Jakoubkem a budeme se opět těšit na shledání po prázdninách. Možná tomu 

nebudete věřit, ale nechyběl ani opravdický dort. 

 Chtěla bych velmi poděkovat všem aktivním maminkám, které se s námi 

podělily se svými schopnostmi, tvořivostí a nápady při připravovaných 

programech. Těším se na další spolupráci s nimi. V neposlední řadě děkuji 

ženám z farnosti, které uklízejí na faře, abychom měly příjemné a čisté prostředí 

pro naše nejmenší. A samozřejmě všem přeji krásné léto plné slunce a mnoho 

příjemných chvil s Vašimi dětmi a vnoučaty.           Ludmila Kasperová                                                                                                

Info: Až do konce června pokračuje cvičení pro batolata každé úterý od 9:30hod. 
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NÁŠ POUTNÍK VE FATIMĚ 

V letošním roce si celý svět připomíná 100. výročí Zjevení Panny Marie ve 

Fatimě. Skupina pěti poutníků z Čech, Moravy a Slovenska, motivována tímto 

velkým výročím se chystá vykonat pěší pouť z Gibraltaru do Fatimy k Naší 

Paní Růžencové a pokračovat ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compo-

stela. Za českou zemi přijal nabídnutou účast náš farník Zdeněk Veselý. Pouť 

se uskuteční pod záštitou a s požehnáním Mons. Jana Graubnera, arcibis-

kupa olomouckého a metropolity moravského, dále s podporou Mons. Pavla 

Dokládala, představeného Fatimského apoštolátu a Českomoravského centra 

Fatima v Koclířově a dále ve spolupráci a s duchovním vedením poutníka 

Jana – Mons. Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské a správce marián-

ského poutního místa ve Křtinách. 

Posílám pozdrav z putování. Jdeme od kostela Panny Marie Matky Evropy na 

nejjižnějším výběžku Gibraltaru k Naší Panně Marii Růžencové ve Fatimě. 

Prošli jsme jižní část Španělska – Andalusii a vstoupili do Portugalska. Spo-

lečně jsme se dohodli, že všechny modlitby a prosby, ale také námahu, 

útrapy a nejistotu prvního dne v Portugalsku věnujeme naší farnosti, všem 

farníkům i těm občanům, kteří dar víry nemají.  

S pozdravem poutník Zdeněk Veselý. 

 



   

Fotky z putování p. Veselého

 

Hranice Španělska a Portugalska 
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Postní almužna – poděkování i prosba současně 

Také v letošním roce se někteří lidé, či rodiny, rozhodli prožít přípravu na Veliko-

noce nejen duchovně, ale i praktickým skutkem milosrdenstvím, tedy almužnou. 

Kasičky umožňují milosrdnému dárci zvolit si, na jaký účel chce svou almužnu vě-

novat. V letošním roce bylo na úmysl „dle rozhodnutí charity“ vybráno 3128 Kč a na 

úmysl „jiné“ 10315 Kč. Rozhodli jsme se tyto částky použít na náklady, které nám 

vznikají s projektem vzniku zázemí pro Farní charitu Vlašim. V tuto chvíli se připra-

vuje projektová dokumentace. Byli bychom rádi, kdyby součástí zázemí byla také 

koupelna pro osoby bez přístřeší, kterým poskytujeme šatstvo a potraviny. 

Částku určenou pro pomoc matkám v tísni (2157 Kč) využijeme pro přímou pomoc. 

Obracím se na Vás tedy s prosbou, pokud víte o matce s dětmi, která právě prožívá 

těžké období, kontaktujte nás, tak abychom nalezli možnosti, jak jí těžkou situaci 

ulehčit. V současné době pomáháme matkám potravinovou i materiální pomocí. 

Zajišťovali jsme pro ně i použitý nábytek. Rádi bychom využili finance pro osobu, 

která třeba není v kontaktu se sociálním odborem, své problémy řeší sama, o po-

moc nežádá na všech stranách, a přesto by si pomoc plně zasloužila. Budu ráda za 

Vaše tipy na osoby, kterým můžeme pomoci. 

Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala za Vaše rozhodnutí pro duchovně ma-

teriální formu přípravy v postní době. Celkový výtěžek 16029 Kč je nádherný. Díky 

němu můžeme hledat další formy pomoci lidem v tísni.  

Za Farní charitu Vlašim Daniela Laloučková 

PŘÍSPĚVKY  VYUŽITÍ  

Čechtice 1655 Dle rozhodnutí charity 3128 

Velíš 3604 Matky s dětmi v tísni 2157 

Zdislavice 811 Lidé těžce nemocní a postižení 276 

Hrádek 5379 Lidé v nouzi 153 

Vlašim 4580 Jiné  10315 

Celková částka 16029   
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE DIECÉZE 

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE 

Je nejnovější diecézí v naší 

zemi. Vznikla teprve roku 1996, a to 

oddělením z arcidiecéze olomoucké. 

Zahrnuje celé České Slezsko a část 

severní Moravy. Biskup sídlí v Ostravě. Hlavním koste-

lem diecéze je chrám Božského Spasitele v Ostravě. 

Tento kostel pochází z 19. století a je druhým největším na Moravě hned po 

Velehradě. 

 Druhým sídelním kostelem je konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

v Opavě. Ta pochází ze 14. století a je ukázkou slezské gotiky. Diecézním 

biskupem je od počátku Mons. František Václav Lobkowicz (*1948), od le-

toška je pomocným biskupem Mons. Martin David (*1970). 

Patronkou diecéze je svatá Hedvika, která žila ve 12. století a vynikala 

především láskou a dobročinností k chudým a nemocným. Byla slezskou vé-

vodkyní. Měla sedm dětí. Po smrti svého manžela se stala řeholnicí. Patronka 

Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Krakova a také vyhnanců z vlasti a snou-

benců. 

Poutní místa v diecézi zůstávají ve stínu Hostýna a Velehradu. Ale je 

třeba některá z nich zmínit a přes velkou vzdálenost (Čechtice – Ostrava 308 

km) stojí za návštěvu.  

Panna Maria Pomocná (Maria Hilf) u Zlatých Hor nabízí i hmatatelný důkaz, 

že Bůh dokonale uzdravuje bolavé rány lidské minulosti. Když demoliční četa 

výbuchem dynamitu v září roku 1973 srovnala se zemí více než sto let starý 

kostel, málokdo věřil, že se zde tradice poutí vzkřísí. Přesně po dvaadvaceti 



Časopis Svatý Jakub  06 / 2017 

10 

 

letech zde byl vysvěcen nový chrám a poutní dům. Každý rok sem přijíždějí 

poutníci z České republiky, Německa i Polska Matku Boží prosit o pomoc. 

Hora Radhošť je dnes neodmyslitelně spojována s kaplí, která zde byla vy-

stavěna roku 1898. Kamenná kaple byla obložena šindelem a byla k ní přista-

věna zvonice. Před kapli bylo umístěno sousoší svatého Cyrila a Metoděje.   

Cvilínská poutní svatyně nad Krnovem je význačným duchovním centrem 

Slezska. Věřící zde často nacházejí pokoj a smíření vyzařující z milostných 

obrazů Panny Marie Sedmibolestné.                                         J.F. 

 

RADHOŠŤ 
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ZLATÉ HORY (MARIA HILF) 

 

CVILÍN (NAD KRNOVEM) 
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BUDOVA OSTRAVSKÉHO BISKUPSTVÍ 

 

PRÁCE V BOROVNICI 

V únoru byl zakoupen nový vysavač pro kostel. Pořizovací cena byla 2500,- 

Kč. Dalšími pracemi na kostele v Borovnici jsme pokračovali v jarních měsí-

cích. Byly nainstalovány okapy u vchodu, a to za pomoci vysokozdvižné plo-

šiny. Celkový náklad byl 10918,- Kč. Dále byla provedena montáž zámků pro 

lepší přístup do kostela. Cena byla 590,- Kč. 

Brigádnicky byla vymalována chodba. Zúčastnili se Jiří Foller st., Jiří Foller 

ml., Tomáš Lhotka a Jiří Holejšovský st. Náklady na výmalbu byly 883,- Kč 

(materiál, barva a krycí fólie).  Děkujeme ÚM Čechtice za bezplatné zapůj-

čení pojízdného lešení. Z částky věnované obcemi a jednotlivými občany zů-

stává 47 328 Kč. 

Na příští týden je objednána pokrývačská firma, která má upevnit hřebenáč 

na lodi kostela. Prostor kolem kostela bude řádně ohraničen, aby se při pra-

cích v okolí nikdo nemohl pohybovat. Přesto ŽÁDÁME O ZVÝŠENOU 

OPATRNOST. 
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM – Akademie třetího věku ve Vlašimi 

Od podzimu 2017 plánujeme provozovat ve Vlašimi semináře v rámci Aka-

demie třetího věku (A3V).  Semináře se setkávají s velkým zájmem v mnoha 

větších i menších městech Středočeského kraje, např. v Kutné Hoře, Příbrami, 

ale i v Sázavě nebo ve Zruči n. S. Zájem jsme zaznamenali i ve Vlašimi, kde 

jsme prováděli dotazníkové šetření. 

Účast v cyklu Akademie není pouze pro seniory. Témata čerpají z medicíny, pří-

rody, historie, společnosti, kultury apod. Jedná se celkem o 20 hodin v rámci pěti 

setkání. Cena bude stanovena podle počtu přihlášených, ale neměla by být 

omezující pro případné zájemce. Témata, místo i termíny konání jednotlivých 

seminářů budou včas upřesněny. V současné době zjišťujeme konkrétní zájem 

a přání účastníků připravovaného kurzu. Vše bude doladěno k Vaší spokoje-

nosti. Pomohlo by nám, kdyby nás zájemci co nejdříve kontaktovali v kanceláři 

Farní charity ve Vlašimi, tel. 736 472 794.  

 

Jako povzbuzení přinášíme zkušenost paní uč. Vlasty Kubalové (plnou 

verzi najdete na farním internetu):                    

„Do důchodu jsem odcházela v roce 2002 a ještě tentýž rok jsem se přihlásila na 

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky se konaly většinou 

v pátek, někdy v sobotu. Byla (a jsem) nadšena širokým výběrem témat. Zpo-

čátku bylo studium bezplatné, později se jednotlivé semestry začaly platit, avšak 

částka i pro důchodce únosná. Jezdila jsem do Prahy nepřetržitě 12 let. Absol-

vovala jsem zajímavé akademické roky, měla zase po letech svůj výkaz o stu-

diu, rozpis přednášek, psala jsem „úkoly,“ závěrečné práce, seznámila se 

s mnoha zajímavými lidmi, obdivovala   více než devadesátileté „spolužačky“.  

Informujte se ve svém okolí, kde pořádají pro zájemce podobné přednášky, uvi-

díte, že budete nadšeni, obohatíte vědomosti, sejdete se s lidmi podobných zá-

jmů, a navíc se vrátíte do krásných studentských let. Přeji vám hodně hezkých 

zážitků!“ 
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PUTOVÁNÍ NA VEDLEJŠÍ KOLEJI 

Pochod proběhl v sobotu 29. dubna. Po několika chladných a deštivých 

dnech nám počasí přálo. Pochod se opravdu vydařil. Bylo nás víc než čtyři-

cet. Děkujeme všem, kteří pomohli – těm, kdo v Ratajích připravili výborné 

občerstvení, oběma kronikářům (p. Kotovi i p. Švejdovi) a vám všem, kteří 

jste vytvořili výbornou partu. Děkujeme za vaše příspěvky, vybralo se 3598 

Kč, a tak 598 máme rezervu na podzimní pochod. 

 

 

BOLINA – MŠE SVATÁ A VSTUP PANA FRANTIŠKA KOTA 
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RATAJE – BETLÉM V KAPLI SV. JANA NEP. 
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RATAJE – OBČERSTVENÍ; ŘÍMOVICE - KAPLE 
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LORETA 
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MĚSÍC ČERVEN – APOŠTOLÁT MODLITBY  

1. Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících ob-

chod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí. 

3. Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o 

ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a 

jednu duši (EG, č. 31). 

 

ČERVEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 25. 5., popř. neděle 28. 5.  

Sv. Zdislava – 30. května; Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 4. 6.;  

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 11. 6.; sv. Antonín z Padovy – 13. 6.; 

Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 15. 6., popř. neděle 18. 6. 

Sv. Alois Gonzaga – 21.6.  

Slavnost sv. Petra a Pavla – 29.6. 

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – 23.6. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 24.6. 

 

RŮZNÉ:  

CHMELNÁ, kaplička Nejsv. Trojice – neděle 4.6., 15.00 mše svatá –  v Bo-
rovnici mše svatá ten den nebude 

JIZBICE, kaplička Nejsv. Trojice – 11.6. mše sv. v 15:00 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 20.6., bude upřesněno 

SVATÁ HORA – Korunovace – 25.6., 9.00 – hlavní mši svatou celebruje čes-

kobudějovický biskup Vlastimil Kročil 

HRÁDECKÉ POUTI – 2., 9. a 16. července, program bude včas upřesněn 
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SBÍRKY DUBEN 2017 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

2.4.2017 950 2 590 980   4 520 

9.4.2017 1 260 1 240 890   3 390 

14.4.2017 1 090       1 090 

16.4.2017 1 872 2 860 1790   6 522 

17.4.2017 1 430       1 430 

23.4.2017   3 210 1060   4 270 

30.4.2017 1 020 2 880   1 490 5 390 

Charita 840       840 

celkem 8 462 12 780 4 720 1 490 27 452 
 

Svatopetrská sbírka na bohoslovce – 25. 6.  

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 3. čtvrtletní – lze zapisovat po 15. 6. v sakristiích 

kostelů 
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Farní charita Vlašim Vás zve 11. a 12.7.  

na POUTNÍ ZÁJEZD: 

Broumov a Wambierzyce 

        

Odjezd: úterý 11. 7. 2017 v 6.30 z Vlašimi od Městského úřadu, ul. Lidická; 

návrat 12. 7. v 19 hod.  Nástup na trase: Vlašim – Čechtice – Křivsoudov – 

Ledeč n. S.             

Cena: 1000,- Kč (zahrnuje dopravu, nocleh, polopenzi, připojištění, službu 

kněze) + vstupy, obědy, kapesné  

Program: 1. den – mše sv. v Hradci Králové, oběd, procházka centrem; pře-

jezd do Broumova, prohlídka benediktinského kláštera a města, večeře,   

ubytování  

2. den – snídaně, mše sv., přejezd do polských Wambierzyc (poutní místo) – 

prohlídka; lázně Kudowa Zdrój – prohlídka kostela a kostnice, odjezd domů 

Zájezd je vhodný i pro seniory a děti.  

Akce se uskuteční v případě dostatečného zájmu. 

Přihlášky u paní: Klenotové 317 842 902, Laloučkové 736 472 794, Kůželové 

739 580 363, u p. Follera 732 328 288 
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