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Ročník XVI. ČERVENEC–SRPEN 2018, číslo 7–8. Pro vnitřní potřebu vydává
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články vítány. Pro kostely
Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na tisk 12 Kč. Dobrovolné příspěvky
dávejte do sbírky. Vychází 1.7.2018.
Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381;
e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Celkem osm dětí přistoupilo poprvé ke svatému
přijímání. Slavnost se koná 27. května při mši svaté v Křivsoudově. Tato slavnost se vydařila. Velký dík patří Katce Veletové, která děti po celý rok na přijetí svátosti připravovala. S většinou dětí se setkáváme pravidelně v kostele i
ve společenství. Věříme, že Pán Ježíš jim bude v životě velikou posilou.
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Kuňovice – křížky u cest
Při stoletém výročí vzniku Československa obec Kuňovice pořádá po pěti létech dne 30. června sraz rodáků obce. Při této příležitosti nechala obec opravit
dva křížky, které stojí na katastru obce na křižovatkách současných či bývalých cest.
První kříž stojí na spojnici cesty od mnichovské křižovatky do Chmelné a cesty od Kuňovic, která ještě
před čtyřiceti léty pokračovala kolem samoty „Kuňovka“ a poté navazovala na státní silnici směru Vlašim
– Čechtice. Křížek na tomto místě je zakreslen již na
prvním vojenském mapování, které probíhalo v šedesátých létech 18. století. Od které doby je na tomto
místě současný kříž, jež je i s podstavcem vysoký čtyři metry není známo. V kronice je
udáván jako „Nováčkův“. Při současné opravě jsme se dozvěděli, že podobný kříž je
tady v okolí unikátní a podobný je pouze v Ovčínech u Vlašimi. Ve třicátých létech minulého století byly u křížku vysázeny tři akáty,
které již pro své stáří a sešlost byly při letošní rekonstrukci nahrazeny dvěma mladými stromky.
Při příležitosti srazu rodáků zde bude sloužena
mše svatá, spojená se žehnáním kříže.
Druhý kříž je podstatně mladší, protože není zaznamenán ani na třetím vojenském mapování prováděném mezi léty 1876-1880. Nachází se na bývalé křižovatce mnichovské silnice s takzvanou
„Umrlčí“ cestou. Tato cesta bývala nejkratší spojnicí mezi Kuňovicemi a Borovnicí, kde se nachází
kostel a hřbitov. V povědomí lidí je tento křížek nazýván „Honzíkův“. Po stranách křížku rostou dva kaštany zde vysazené v osmdesátých
létech a v kamenném podstavci kříže je zasazena deska s věnováním od Vincenze a
Anny Růžkových z Mnichovic. Stejná deska s věnováním je vsazena v křížku na cestě
z Mnichovic k Javornické hůře.

Josef Paťha, kronikář obce
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Adopce na dálku
Stav k 30.6.2018: 27616 Kč (Stav k 18.11. 2017, kdy jsme naposledy psali o stavu
adopce v časopise, byl 19973,- Kč)
Čechtice

Křivsoudov

Borovnice

Únor

1065

1161

469

Červen

1589

2203

1156

Celkem

2654

3364

1625

Během letních prázdnin proběhnou platby za obě naše adoptované děti. Platba za
1 dítě je 7000 Kč, to znamená, že stav bude 13616 Kč.

DOPIS OD DEZILANTY NAMISANGO:
Drazí přátelé,
jsem Vaše přítelkyně Dezilanta a zdravím Vás. Jak
se Vám daří? Mně se vede doma i ve škole. Moje babička je také v pořádku. Má Vás moc ráda.
My všichni doma Vám přejeme šťastné Velikonoce,
modlíme se, aby Vám Bůh dal všechny dobré věci ve
Vašem životě i ve Vašich rodinách. Babička se
chystá vařit rýži, maso – kachnu, matoky (pozn.:
ovoce podobné banánu). Už jste někdy jedli kachnu?
Škola je velmi dobrá, ale chci Vás informovat, že mi
učitel doporučil opakovat třetí ročník, abych dosáhla
lepších výsledků. V programu je možnost opakovat.
Chci pracovat velmi pilně, aby se mi to podařilo příště
lépe. Babička mi také slíbila, že mi pomůže víc
s prací doma.
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S Bohem, Namisango Dezilanta
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FARNÍ DEN
Farní den se velmi vydařil. Bylo radostné vidět na padesát dětí od miminek až
po puberťáky, jak se prohánějí po farní zahradě. Jejich rodiče a další farníci
posedávali nebo postávali v přátelských rozhovorech. K výborné náladě
přispěla samozřejmě i kýta, sladkosti a nejrůznější nápoje. Samozřejmě je
třeba zmínit ty, které ostatní obsluhovali – Petra a Lucku Kletečkovy, Jožku
Kaspera, Marušku Svobodovou a Verunku Šindelářovou a doufám, že jsem
na nikoho nezapomněl. Vypadá to, že vzniká nová tradice…

Scholka na jaře 2018
Poslední květnová neděle byla v naší farnosti velmi slavnostní. 8 dětí přistoupilo
poprvé k svatému přijímání. A protože někteří z těchto dětí patří do dětské

scholky, měli jsme milou povinnost se zhostit hudebního doprovodu této nádherné mše svaté. Následující neděli scholka naposledy v tomto školním
roce zazpívala na mši svaté pro děti. A 17. června jsme se společně se spolčem v rámci farního odpoledne rozloučili. Loučení to není na dlouho. V sobotu 23.června ještě narychlo vyrážíme do vlašimského kostela sv. Jiljí zazpívat na svatební obřad a na prázdniny jsme přijali pozvání na svatojakubské
slavnosti do Čechtic.
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Děti z dětské scholky celý školní rok pilně trénovaly a snažili se co nejlépe
zazpívat nejen farníkům, ale především celým srdíčkem co nejlépe chválit našeho Pána. Tvořili krásné společenství i přes velké věkové rozpětí (4-15 let) a
já doufám, že se opět v září všichni sejdeme. Pokud by se chtěl k nám kdokoliv přidat, je srdečné vítán. Dveře naši scholky jsou otevřené pro všechny.
Děkuji všem dětem, mládežníkům, dospělákům a rodičům za ochotu, obětavost, nadšení a za vše co do scholky svojí přítomností vnášíte.

Celý školní rok hráli a zpívali:
Bětuška Dufková

Anežka Šindelářová

Vojta Šindelář

Eminka Lhotková

Verunka Smutná

Anežka Smutná

Madlenka Veletová

Pepča Martínek

Andulka Kletečková

Vašík Kletečka

Karolínka Zíková

Klárka Kucharčíková

Eliška Kucharčíková

Verunka Krtilová

Hanička Smutná

Viktorka Ptáčková

Šimon Ptáček

Pepinka Ptáčková

Evička Kottová

Anička Dvořáková

Markétka Svobodová

Martinka Svobodová

Viktorka Brzoňová

Magdalenka Turková

Lucinka Machyánová

Vojta Luňáček

Mája Fialová

Eliška Žižková

Valentýnka Linzová

Johanka Kasperová

Amálka Kasperová

Jasmínka Kasperová

Nelinka Sedláčková

Bětuška Říhová

Terezka Říhová

Fanoušek Zelenka

Zdenička Dufková

Marunka Svobodová

Jitka Dufková

Olga Luňáčková

Marek Lebeda

Marie Smutná

Tereza Kubálková

Miroslav Šindelář

Lucie Kletečková
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – DIVIŠOV
Městys Divišov, který má včetně šesti vesnic
1700 obyvatel, se objevuje ve zprávách kvůli problémům na dálnici, mnozí ho máme spojený
s motocykly a plochou drahou, my starší si vzpomeneme na výborný divišovský chléb. Ale s poutním místem bychom si tento městys severně od
Vlašimi asi nespojovali. Přesto tomu tak v minulosti bylo a v budoucnosti opět může být…
Záznamy o poutích pocházejí ze 17. století: „Procesí do divišovského kostela přicházela na svátek
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna, a to z Vlašimi, dále z Uhlířských Janovic, ze Sázavy a ze všech míst na ten čas k Divišovu patřících; tato procesí
jsou prý v obyčeji asi 40 let. Toho dne schází se prý v Divišově veliké množství lidí. V den Božího Těla přicházela procesí z Uhlířských Janovic i ze všech
přifařených míst. Papež Kliment X. udělil kostelu divišovskému pro zmíněný
svátek odpustky na dobu sedmi let.“ (rok 1677, citováno z knihy Antonína
Podlahy).
Roku 1742 Divišov vyhořel, požár zasáhl 40 domů, děkanství, školu, radnici i
Boží chrám. Obnova trvala celá desetiletí. Při požáru byl také zničen milostný
obraz. „Až do ohně 1742 Panna Maria Divišovská byla ctěna mnohými zástupy poutníků ze širého kraje vůkol. Její obraz skvěl se na hlavním oltáři a
požíval vzácné důvěry u domácích i přespolních. Ale shořel i on.“ (z knihy
Ferdinanda Šmída).
K obnovení úcty v takovém rozsahu již nedošlo. Děkan Josef Václav Beránek
(+ 1787) slyšel hlas: „Postarej se o zhotovení takového obrazu a navrať mě
ku předešlý úctě jakož jsem po mnoha let zde ctěna bývala…“ Obraz nechal
zhotovit. Roku 1760 byl obraz vnesen do kostela. Jednalo se o kopii podle
obrazu z římského kostela Aracoeli.
Z té doby je známo také nevysvětlitelné uzdravení, kdy nemocná vdova Anna
Mirovská náhle před obrazem odložila hůl, bez které se do té doby neobešla.
Veškerá snaha o navrácení bývalé úcty k panně Marii Divišovské však nenašla u věřících takovou odezvu jako v dřívějších dobách. Poloha Divišova nedaleko od Prahy, blízkost českého Štenberka a Sázavy k tomu dávají předpoklady.
(podle knihy Poutní místa Podblanicka, autor Radko Bílek)
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Routa provoněla Hrádek
V sobotu 9. 6. 2018 prošlo branou festivalu více než 500 návštěvníků. Ti měli
možnost navštívit dvě hudební scény – v kostela sv. Matouše a na pódiu u studánky
pod bývalou školou. Na venkovní scéně kromě příjemné hudby probíhal i doprovodný
program, návštěvníci se mohli přidat ke společnému bubnování na více než 60 bubnů
atd. Na stejné louce byla možnost se občerstvit ve Steakárně, Plackárně, či Pivárně.
V Kavárně U Růžové věže si mohli příchozí vychutnat výbornou ledovou kávu,
domácí šťávu a sušenky, které si připravily a zároveň ve stánku prodávaly děti
z Montessori tříd ZŠ Sídliště. Na plné obrátky jely mýdlárna, fotokoutek i další stánky.
Kromě již zmíněných aktivit probíhala u kostela sv. Matouše divadelní představení
a v bývalé škole byla možnost navštívit výstavu fotografií, maleb a grafik či promítání
o Sluneční škole v Nepálu. I zde bylo k dispozici občerstvení a posezení s vyhlídkou
pod slunečníky.
Úsměvy a radost dětí byly velkým zadostiučiněním vynaloženému úsilí. Děkujeme
Vám všem, kteří jste Routu navštívili a podpořili dobrou věc – jak již bylo uvedeno,
výtěžek festivalu bude sloužit na úhradu provozu Mateřského centra ve Vlašimi. Do
příprav této akce se zapojilo více než 80 dobrovolníků, téměř dvě desítky partnerů a
také spřátelené obce, Město Vlašim a Středočeský kraj. Všem těmto, ale i všem, kteří
přispěli do programu, mnohokrát děkujeme a přejme Routě „Nechť roste dál“.

DH

NÁSTĚNKA FARNOSTI
ČERVENEC, SRPEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A
NĚKTERÉ PAMÁTKY
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla; 3. 7. svátek sv. Tomáše,
apoštola
4. 7. památka sv. Prokopa, opata
5. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy
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15. 7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
22. 7. památka sv. Marie Magdaleny;
23. 7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
25. 7. svátek sv. Jakuba, apoštola
26. 7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29. 7. památka sv. Marty; 6. 8. svátek Proměnění Páně
9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele

APOŠTOLÁT MODLITBY – ČERVENEC
Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci – aby kněží, kteří ve svém pastoračním
úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu
s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá
v tom, že smí Boha chválit
APOŠTOLÁT MODLITBY – SRPEN
Všeobecný úmysl – Rodiny jako bohatství – aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh
zjevuje
8
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POUTĚ A DALŠÍ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI:
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
KŘIVSOUDOV, POUTNÍ MŠE SVATÁ – 15.7.
ČECHTICE, POUTNÍ MŠE SVATÁ – 29.7.
Příměstský tábor pro děti (6–10 let) - fara Čechtice Termín: 30. července –
3. srpna 2018 Organizační záležitosti: Každý den začínáme v 8:00 hod., rozloučíme se v 16:00 hod. Děti je možné vyzvednout mezi 16. a 17. hod. Přihlášku prosím odevzdat elektronicky na adresu: vedunka@seznam.cz nebo
přinést vytištěnou na adresu U Vojtěcha 376 Čechtice nejpozději 10. července 2018! Kapacita míst je omezená. Případné dotazy na tel: 777 697 992
Cena: 900 Kč
SBÍRKY ZA KVĚTEN 2018
Datum
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
Celkem

Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř
883
2 670
865
1 740
1 104
2 150
1090
2 890
2 852
9 450
1 090 1 270

Celkem
3 553
2 605
4 344
2 890
13 392

FARNÍ CHARITA VLAŠIM pořádá ve dnech 18. a 19. července 2018
POUTNÍ ZÁJEZD: ZNOJMO A GERAS. Zájezd je obsazen.
FARNÍ CHARITA VLAŠIM – Univerzita třetího věku ve Vlašimi ve spolupráci s Univerzitou Karlovou – MFF nabízí kurzy:
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• Od podzimu 2018 bude probíhat dvousemestrální kurz na téma Meteorologie a společnost; přednáší prof. RNDr. Jan Bednář CSc.; 11.10.,
8.11., 6.12. (čtvrtek)
• seminář Geometrie v architektuře a malířství s RNDr. Petrou Surynkovou, PhD.; 17.10., 14.11., 12.12. (středa)
• přihlášky do poloviny září: (pí Laloučková, pí Kůželová, p. Foller)
Na podzim 2018 bude pokračovat seminář První republika v rámci Akademie
třetího věku ve spolupráci s VŠP v Kutné Hoře prostřednictvím VISK.

POUTĚ A DALŠÍ AKCE V OKOLÍ:
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 kapituly 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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POUŤ VLAŠIMSKÉHO VIKARIÁTU Dne 15.7.2018 od 11 hodin bude
na Hrádku sloužena poutní mše svatá.
Každý, kdo by měl chuť putovat s námi
pěšky, je srdečně vítán.
Trasa – Zdislavice, Rataje, Pavlovice, mlýn pod
Pavlovicemi, studánka, Hrádek. Sraz v 8:00 ve
Zdislavicích u kostela. Přidat se můžete během
cesty – Rataje 8:30, Pavlovice 9:10 (časy orientační). Délka trasy cca 8 km. Zvou farníci ze Zdislavic. Info: Markéta Formanová 732 250 376,
formima@seznam.cz

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, kostel sv. Bartoloměje, neděle 1.7., 16.00 – koncert
souboru Southeast South Dakota Choir, USA, vstup dobrovolný
ŽELIV – JAZZOVÉ ODPOLEDNE V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ – 7.7.2018, 16–
22; hrají Jazzevec, Dixilend, Jiří Knotte a spol.
SVATOPROKOPSKÁ POUŤ NA SÁZAVĚ – slavnost sv. Prokopa, 4.7.,
mše sv. 8.30 a poutní mše sv. v 10.30 – P. Ladislav Augustin Kazda, převor
benediktinů v Rajhradě
Velká pouť – neděle 8.7.2018 – 10.30 – Slavnostní mše sv. staroslověnsky
– P. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera
STUDENÝ, studánka U Kněžny – 8.7., 14:00, poutní bohoslužba
VELEHRAD – DNY DOBRÉ VŮLE – 4. a 5. 7. 2018; slavnostní poutní mše
svatá – 5.7., 11.00
ČÍHOŠŤ, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 13.7. „DOMOV MŮJ“ – 17.00 –
mše svatá, 18.00 – koncert Štěpána Raka, během dne na faře – výstava o životním osudu P. Toufara
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ZPÍVÁNÍ NA MALÉM BLANÍKU – Podblanický smíšený sbor a orchestr pod
vedením pana Jiřího Volka Vás zve na koncert, který se bude konat v sobotu
21. července 2018 v 16 hodin (u příležitosti svátku sv. Máří Magdaleny)
CECHTICE, Svatojakubské slavnosti, pátek a sobota 27.a 28.7.– v rámci
oslav vystoupí v pátek 27.8. v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Čechticích
soubory Dětská scholka a Alter Musica
SUDĚJOV, SVATOANENSKÁ POUŤ – v den slavnosti, čtvrtek 26.7., 10.00 –
celebruje JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek; neděle 29.7., 8:30 celebruje
P.Mgr. Dmytro Romanovský, 10:30 hlavní poutní mše sv. – celebruje P.ThLic.
Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
ČECHTICKÁ LILIE, 35. ročník – 4. srpna 2018 od 15 hodin na farské zahradě v Čechticích; podrobnosti v el. verzi
KLOKOTY – 18. 8. Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
•

8 h mše svatá s novokněžským požehnáním

•

Hlavní mše v 10 h – Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

•

14 h beseda s hostem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním; 17 h mše svatá - P. Mariusz Piwowarczyk, OMI

19. 8. Nedělní mše sv. v 10 h – P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
POZVÁNKA NA BOWLING
Milí čechtičtí farníci,
posíláme vám pozdrav z nedaleké farnosti Zdislavice. Rádi bychom vás pozvali
na přátelské soutěžní odpoledne – pojďme (bez ohledu na věk) změřit své síly v
bowlingu. Předpokládaný termín je letos v říjnu, času na trénink je tedy požehnaně. Nejde o vítězství, ale o to pobavit se, poznat se a třeba zavést novou tradici. Budete-li mít o setkání zájem, ozvěte se na email formima@seznam.cz
(Markéta Formanová). Těšíme se na vás! Vaši Zdislaváci a HoP

PS: Kdo by nechtěl hrát, může přijít alespoň fandit. Kde jsou dva nebo tři ….
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