
 

 

9  / 2017 

Ročník XIV. ZÁŘÍ 2017, číslo 9. 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 27.8.2017. 

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

www.farnostcechtice.cz 

 

 

Milí farníci, 

   obilí je 

již pod střechou, 

pole a lány už 

zhnědly očeká-

váním, co do 

nich zaseje sed-

lák na příští rok 

... zkrátka léto je za námi a nový školní rok před námi. 

   Tato skutečnost může být příležitostí k tomu, abych (spolu s 

Marií a Kateřinou) zopakoval pozvání na nepovinný předmět – nábožen-

ství.  

mailto:tkabele@centrum.cz
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     Být mladý není snadné v žádném období dějin, ale 

osobně se domnívám, že být mladý v dnešní době je záležitost velmi ná-

ročná. Obstát v tomto světě, najít si "svoje místo" na slunci, neztratit tvář, 

objevit svoje hřivny, vystopovat svoje bolavá a slabá místa - to je úkol, 

který stojí před každým člověkem v dětství a dospívání.                                     

Křesťanství, víra, vztah k Bohu jsou daleko širší záležitostí než "jen" cho-

zení do kostela – jsou to momenty, které poskytují životní oporu a orien-

taci ve výše zmiňovaných fázích života. 

  Velmi bych vyzýval a prosil i rodiče, kteří mají před kostelem a 

farním životem "ostych", aby se přesto odvážili své děti přihlásit do hodin 

náboženství. Ty rodiče, kteří již mají doma starší potomky - z druhého 

stupně - žádám, aby jim nabídli možnost chodit na náboženství a třeba je 

motivovali.                              O. Tomáš, obrázek: www.pixabay.com 

Ilustrační foto z příměstského tábora 
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE OLOMOUC 

Do Olomouce zamířilo letos přes 6000 mladých lidí. Akce probíhala od 15. do 

20. srpna. Na programu byly bohoslužby, přednášky, modlitby, koncerty, tvo-

řivé dílny a různé doprovodné akce. Účastníci se mohli setkávat s biskupy, 

mnoha kněžími, ale i s odborníky z různých oborů a známými osobnostmi. 

Zázemí našli hlavně na vysokoškolských kolejích.   

Podobně jako před pěti lety ve Žďáru, i letos se zúčastnili zejména mladí 

křesťané ve věku 15 až 25 let. Několik z nich bylo z naší farnosti. Alžbeta Pe-

trová (roz. Novotná) a Jiří Foller (ml.) byli v přípravném týmu. Velkou část 

průběhu setkání jsme mohli sledovat na obrazovkách TV Noe nebo poslou-

chat na Radiu Proglas. Motem setkání bylo: NEBOJTE SE. 

Alžběta Petrová byla dramaturgyní celostátního setkání mládeže. Alžběta stu-

dovala divadelní dramaturgii v Opavě. Režijní tým vedla na setkáních v Třešti 

a Krakově. Od dubna je ženou hlavního scénografa CSM Dominika Tomáše 

Petra. Měla těžký úkol – zabavit a zaujmout mladé lidi různého věku, a přitom 

v programu zachovat důstojnost a hloubku. 

Bětka také vystupovala v jedné z hlavních rolí v autorském divadle, které di-

váky provázelo celým týdnem. „Gábina je na prahu dospělosti, dokončuje 

střední školu a je dost cílevědomá. Má pocit, že musí být ve všem dokonalá, 

nejen vzhledově, ale i v tom, co dokáže. Je závislá na hodnocení,” předsta-

vuje svou postavu Alžběta Petrová, usměvavá členka režijního týmu a záro-

veň dramaturgyně letošních scének. 

„Jde o autorské divadlo. Herci vtělili své reálné strachy do postav, které před-

stavují. Všichni jsme si své texty napsali sami. Je ale důležité nehrát sám 

sebe, trochu to vyhrotit. Mám raději, když mi režisérka řekne, jak se má po-

stava projevovat. I když texty jsou náročné, diváci moc dobře ví, o čem se v 

nich mluví. Hlavně je skvělý, že promluvy a svědectví na scénky tematicky 
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navazují. Tím se to vše ještě podpoří. Vždy, když jsem se bavila s režisérkou 

Martou (Ebenovou), intuitivně jsem věděla, že to bude dobrý. Spoléhali jsme 

se na zázraky, a ty se dějí! Protože v reálu to nakonec vypadá, že je všechno 

v pohodě a nacvičený. V hlavním přenosu to napoprvé klapne. Ale o to víc 

mě to baví, protože mám pocit, že je to opravdu požehnaný. Jinak si to neu-

mím vysvětlit.“ 

Tvůj manžel má na starosti scénografii... 

Je to vážně dar, že se můžeme podílet na jedné věci. Ke scénografii musím 

říct, že se hrozně podařila a posunula. Je to teda hodně náročné, protože na 

každou scénu je jiná podoba, nová vychytávka. Dosud to tak nebylo, snažili 

jsme se vše dělat co nejjednodušeji. A celé naše divadlo mnohem víc stojí na 

scénografii, jeho koncept zakládáme na prostředí, kde se to odehrává, na at-

mosféře. Proto je každá scéna jiná. 

Co bys poradila těm, kteří mají stejný strach jako tvoje postava Gábiny? 

Člověk by se měl vykašlat na to, co mu káže dnešní svět, nebo co vidí v zrca-

dle. Měl by v sobě zkusit hledat Boha. Být otevřený a vnímavý k druhým. Při-

jímat pochvaly a vnímat to, že ho má někdo rád. To, že tě má někdo rád zna-

mená, že tě přijímá celou i s tvýma chybami. A to je dar, to je to nejcennější 

hodnocení.           (foto a rozhovor převzaty z webu www.signaly.cz, zkráceno) 

 

http://www.signaly.cz/
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Spolčo Kuba – ohlédnutí za prázdninami 

Čas odpočinku a dovolených se pomalu chýlí ke svému konci. Možná nás všechny 

přepadá jakási nostalgie a smutek. Ale ten, kdo má v srdci Boha, se dívá dopředu a 

blíží se k Němu celým svým životem. Pojďme se radovat, že jsou nám otevřeny 

nové zkušenosti, nové příběhy a zážitky, které by nikdy nepřišly, pokud bychom zů-

stali stát uprostřed letních prázdnin.  

Přesto se ještě malou chvíli zastavuji a ohlížím se za krásně prožitým letním ča-

sem. Ráda bych se podělila o vzpomínky na skvělé dny, které jsem spolu s dalšími 

vedoucími (Honzou Koláčným, Lenkou Vítovou, Káťou Follerovou, Káťou Vítovou, 

Maruškou Svobodovou mladší  , Vojtou Šindelářem a Pepčou Martínkem) prožila 

na příměstském táboře na čechtické faře. Všichni víte, že tento tábor je už tradicí a 

děti se zde pravidelně setkávají. Letošní týden byl zvláštní tím, že se nesl v duchu 

velké pohody a klidu, za který vděčíme nadšeným dětem a také vedoucím. Děti 

společně s námi prožívaly život Mojžíše – od jeho narození až po přechod přes 

moře. A tak jsme se dostali od pouštění vyrobeného miminka Mojžíše po vodě až k 

velkolepé slavnosti a hostině, kterou nám nabídla nová, Bohem zaslíbená země.  

Spolčo Kuba se chystá na novou sezónu, kterou otevřeme v druhé polovině září. 

Přesný termín ohlásí otec Tomáš při mši svaté. Opět srdečně zveme vás, milé děti 

a milí mladí, kteří jste již zvyklí každých 14 dní trávit čas na faře, ale i vás, kteří 

máte chuť poznat nové přátele, povídat si, sdílet své zážitky, křesťanské postoje a 

názory. Kromě známých tváří děti přivítá nový vedoucí, kterého některé děti po-

znaly právě na již zmíněném příměstském táboře. Moc rádi jsme mezi sebou přiví-

tali nového skvělého kamaráda Honzu Koláčného, který se na naše spolčo těší a 

obohatí ho o skvělou muziku, smysl pro humor i milým povídáním při katechezích 

pro děti.  

Přeji všem dětem i rodičům co nejpohodovější vstup do nového školního roku.  

Spolčo Kuba se na vás opět moc těší!       (Veronika Šindelářová) 
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Žehnání zvonu Jeníkov 

 „Zvony, vy se lidem podobáte, pláčete, radujete se, srdce máte. Provázíte 

člověka od kolébky až do hrobu.“ 

Neděle 20. srpna nebyla pro Jeníkov obyčejným dnem. Poutní slavnost byla spo-

jena se žehnáním nového zvonu, který dal zhotovit štědrý dárce. Po mši svaté pro-

běhlo samotné žehnání, které provedl P. Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan a sí-

delní kanovník královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyše-

hradě, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského a rektor kostela sv. 

Vojtěcha v Praze-Dejvicích. 

Zvon nese název „ZVON SV. KATEŘINY“, na zadní straně „JENÍKOV 2017“ a váží 

28 kilogramů. Zvon vyrobila firma Bachan z Ostravy a také ho nainstaluje. 

Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepře-

tržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti a k srdci lidskému promlouvá vždy 

řečí vítanou a dobrou. Jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj po-

svátný Svolává k bohoslužbám a vyzývá k modlitbě, ohlašuje radostné i bolestné 

události. Patří k duchovnímu i kulturnímu dědictví národa i církve. Tento hudební 

nástroj má hlavu, tělo, srdce, tvář a také hlas. Zvony mají sedm vlastností:  

Laudo Deum verum – pravého Boha chválím 

Vivos voco – živé volám  

Congrego clerum – kněží shromažďuji 

Mortuos plango – mrtvé oplakávám;  

Fulgura frango – blesky rozrážím 

Pestem fugo – mor zaháním;  

Festa decoro – svátky slavím 

 

Až nás tedy hlas jeníkovské svaté Kateřiny provází našim životem. 
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MAŤKO ZAŤKO A DĚTI 

  Kněz tohoto zvláštního jména přišel jednou mezi nás do Náchoda. Dnes už 

se nepamatuji na důvod jeho návštěvy, je to hodně dávno. Vím, že napsal několik 

dětských románů a že dobře rozuměl dětské duši. 

  Byl jsem tenkrát právě před kostelem a okolo mne bylo plno dětí. Jak už to u 

nich bývá, některé se tlačily dopředu ke mně, chtěly mne držet, chytit za ruku. Ně-

které děti zase stály opodál nebo vzadu a jen se dívaly. Na ně už místo u mne 

vpředu nezbylo. Tenkrát jsem učil náboženství každý den, někdy i víc než třicet ho-

din týdně a byl jsem na to skoro sám. Matko Zaťko mne tehdy před kostelem pozo-

roval s úsměvem. 

  Když jsme se spolu vraceli na faru, pověděl mi, že si všímám těch smělých a 

odvážných dětí, které se prodraly až ke mně. Tyto děti mne však tolik nepotřebují, 

protože si vždycky dokážou najít někoho, o koho se budou moci opřít. Měl bych 

však věnovat pozornost těm dětem vzadu, těm nesmělým nebo bojácným. Jim 

svou pozorností způsobím velkou radost a budou si toho po celý život vážit. Ty 

první na mne pro množství přátel, které si dovedou získat, stejně zapomenou. Ale 

ty děti vzadu budou vždy nesmělé, nikdy nebudou mít mnoho přátel, a když si jich 

všimnu, nikdy na to nezapomenou. 

  A nyní po desetiletích mohu potvrdit, že měl pravdu. Člověk by si měl sku-

tečně všímat těch vzadu, pro ně tu kněz také je. Je by měl vzít za ruku a pomoci jim 

na cestě životem. Nikdy to není marné. Platí zde, že poslední budou první a první 

poslední. Obyčejně totiž míváme tendenci dávat přednost těm hezkým, na první po-

hled milým, výše postaveným, pěkně oblečeným nebo třeba bohatým. 

  A tak i kněz může na vedlejší kolej postavit ty nesmělé a nějak ubohé. A 

přece je v jeho moci možnost uvést je s láskou do života, a především jim být opo-

rou. A pro ně žít. 

Autor úvahy FRANTIŠEK LUKEŠ (1921-1998) byl kněz královéhradecké diecéze, peda-

gog a oblíbený spisovatel, mj. autor knih Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl 

(1994), Mám tolik práce, že jsi jdu radši lehnout (1997) a dalších;                               

MAŤKO (MATEJ) ZAŤKO (1908–1983) byl slovenský římskokatolický kněz, autor knih pro 

mládež a překladatel. 



Časopis Svatý Jakub  09 / 2017 

8 

 

REKONSTRUKCE VLAŠIMSKÉ LORETY 

Město Vlašim v posledních letech postupně rekonstruuje loretánskou poutní kapli, 

která je jeho majetkem. Po nedávno opravené obvodové zdi, střeše, fasádě a ko-

puli věže byla v letošním roce na vrchol 

věže silueta Panny Marie tak, jak si určili 

pracovníci památkové péče. Do konce 

roku by ještě chtěli opravit sokl a tím 

bude celá stavba z venkovní části do-

končena. 

V budoucnu by město chtělo pokračovat 

v postupné opravě vnitřních prostor bu-

dovy, aby si návštěvníci mohli tyto pro-

story bezpečně prohlédnout. 

Tuto stavbu, umístěnou v krásné lipové 

aleji, stojí za to navštívit.  

Loretu jsme navštívili i při našem jarním 

putování a pomodlili jsme se tam. Loret-

ská pouť letos vychází na neděli 10. září. 

V 15:00 na vlašimské Loretě společně 

oslavíme Slavnost Narození Panny Marie. 

(text i foto podle Vlašimského zpravodaje; Karel Kroupa, místostarosta).  

Odkaz na fotky Víta Švajcra: http://dobresvetlo.com/work/luminografie-u-bolinske-lorety/ 

 

Adopce na dálku  

DOPIS DEZILANTY NAMISANGO: 

Zdravím Vás, moji drazí. Jak se vede? Mně se daří dobře.  Moje babička je 

v pořádku a já jsem také zdráva. Děkuji Vám za zaplacení školného. Ve škole 

studuji každý den. Mám ráda svoji školu, učitele a kamarády. Moje škola je 

velká. Hřiště je také veliké. Hrajeme o přestávkách i o polední přestávce. 

Moje nová školní uniforma mi sluší. Děkuji Vám za to, moji drazí. Mám Vás 

ráda.                                                Vaše Dezilanta Namisango. 

http://dobresvetlo.com/work/luminografie-u-bolinske-lorety/
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DOPIS SSALI MOSESE: 

Drazí přátelé, 

jsem Váš přítel Moses, který s vámi zase komunikuje. Jak se Vám teď daří? 

Já se má velmi dobře a jsem zdráv. Děkuji za to, že mi hradíte mé vzdělání. 

Velice děkuji. Ať Vám Pán Bůh žehná. Jsem ve škole, na prvním stupni ve 

čtvrtém ročníku. Moje třídní učitelka se jmenuje paní Aweo Naume. Učí nás 

velmi dobře a my jí rozumíme. Je velmi laskavá a mírná.  

S pozdravem Moses. 

 

Sraz rodáků Děkanovice 

 

V sobotu 15. července se v Děkanovicích při příležitosti místní poutě a k 665. výročí 

první písemné zmínky o obci uskutečnil „1. Sraz rodáků a přátel obce Děkanovice“. 

Po mši svaté, kterou sloužil pan farář Tomáš Kábele, následovalo vystoupení míst-

ních dětí, občerstvení, hudba. Zavzpomínat na dětství, hledat své přátele a známé 

přišlo na sto lidí. Další foto na www.dekanovice.cz           Eva Získalová 

 

http://www.dekanovice.cz/
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PŘEDSTAVUJEME – BRNĚNSKÁ DIECÉZE 

Katedrála: sv. Petra a 

Pavla „Petrov“ v Brně 

Patroni: sv. Petra a Pa-

vel, sv. Václav. Žije zde 

1 354 000 obyv., z toho 

je 697 tisíc katolíků. 370 

kněží má na  starosti 

610 kostelů, 560 kaplí a 220 kapliček. Farností je celkem 449.  

Mezi významná města a sídla děkanátů patří vedle Brna (skoro 400 tis. 

obyv.) také Jihlava, Třebíč, Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Žďár n. S. 

Diecéze vznikla roku 1777. Je stále podřízeny olomoucké správě. 

Mezi poutními místy jsou velmi populární Křtiny a Žarošice. Významné kos-

tely jsou dokonce na seznamu UNESCO. Je to bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru. Významné kláštery 

jsou v Rajhradě, Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, Rosa coeli v Dolních 

Kounicích nebo Dačice či Kostelní Vydří, vzdálené od nás pouhých 75 km. 

Biskupové jsou zde: Voj-

těch Cikrle (*1946) a loni 

jmenovaný Jan Konzbul 

(*1965). Petr Esterka 

(*1935) sídlí v Kalifornii a 

má na starosti duchovní 

péči o české katolíky 

v cizině, od r. 2013 je 

emeritním biskupem.  
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

KRONIKA FARNOSTI 

Křty:  

Kateřina Kubíková – 11.2.2017, Zhoř 

Sofie Linzová – 28.1., Křivsoudov 

Matyáš Bulíř, kř. jm. Karel – 21.5., 
Borovnice 

Alena Kučerová – 13.5., Zhoř 

Gabriela Smutná – 4.6., Čechtice 

Svatby:  

Veronika Martínková a Pavel Dušek 
– 16.7., Borovnice 

Aneta Davidová, Vojtěch Nedbal – 
15.8., Borovnice 

Pohřby:  

Hana Nováková – Křivsoudov, 6.1.              
Stanislava Zemanová – Zhoř, 9.1.                

Josef Jakl – Čechtice, 24.1.                         
Jan Andrle – Čechtice, 27.1.                        

Marie Pitráková – Jeníkov, 28.1.                  
Karel Prokop – Borovnice, 16.2.                   

Bohumil Kopecký – Čechtice, 2.3.                 
Jiřina Kozlová – Zhoř, 4.3.                           

Marie Vlková – Čechtice, 7.3.                         
J. Vondráček – Čechtice, 10.3.                         

Václav Jelínek – Zhoř, 16.3.                       
František Chmel – Čechtice, 5.4.                    
Anežka Pejcelová – Zhoř, 12.5.                      

B. Toman – Křivsoudov, 1.7.                         
František Vopálka – Zhoř , 12.7.                  

A.Charvát –Mnichovice, 9.8. 

 

MĚSÍC ZÁŘÍ – APOŠTOLÁT MODLITBY  

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím – Za naše farnosti, aby se – živeny misij-

ním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky. 

Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená 

společenství byla povzbuzením pro ostatní. 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – přihlášky jsou v kostelech, odevzdávejte přímo ve škole. O prů-

běhu výuky budou všichni přihlášení včas informováni. 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ na mše svaté na čtvrté čtvrtletí roku 2017 – od 24.9 do 8.10.  

MC JAKOUBEK– zahájíme v říjnu, program bude v příštím čísle časopisu 

POSVÍCENÍ KŘIVSOUDOV – neděle 10. září 

POUTNÍ MŠE SV. ZHOŘ – neděle 17. září, 11.00 (mše sv. v Borovnici ten den nebude) 

Televize NOE nově vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T2 

Např. z vysílačů Cukrák, Mezivrata u Votic nebo Javořice u Jihlavy. K červnu 2017 pokryla 

stanice 70 % domácností v ČR. Rozšíření na celé území bude nejpozději do února 2018. 
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Jak najít nejbližší kostel a aktuální bohoslužby, na cestách? – internetová aplikace „Bo-

hoslužby“, dostupná pro stolní i mobilní zařízení. www.bohosluzby.cirkev.cz  

 

SBÍRKY ZA MĚSÍC ČERVENEC 

Datum  Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

2.7.2017 820 2 170 740   3 730 

9.7.2017 760 1 245 997   3 002 

16.7.2017 1 138 3 400     4 538 

23.7.2017 1 170 1 720 760   3 650 

30.7.2017 1 165 1 430     2 595 

celkem 5 053 9 965 2 497   17 515 

 

Svatováclavská sbírka na církevní školství – při bohoslužbách 24. září 

 

LORETA – poutní mše svatá bude v neděli 10. září v 15 hodin. 

 

ŽELIV – ŽELIVSKÁ POUŤ – program: 09.09.2017 (sobota) 18:00 hod. Mše svatá  

10.09.2017 (neděle) 07:30 hod. Mše svatá (celebruje P. David Peter Palušák)  

09:00 hod. Mše svatá (celebruje P. Tadeáš Róbert Spišák)  

10:30 hod. Pontifikální mše svatá (celebruje biskup Mons. Václav Malý)  

15:00 hod. Adorace NSO, TE DEUM, Svátostné požehnání 

DALŠÍ AKCE V ŽELIVĚ - 400 let klášterního pivovaru v Želivě. Chceme si připomenout 

historii klášterního pivovaru a předvést současnou produkci. Oslava se v klášteře Želiv na 

Opatské zahradě 2. 9. 2017 od 13:00. 

KONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ – s doprovodem fenomenálního kytaristy Lubomíra 

Brabce v opatském kostele v Želivě – neděle 3. září v 17 hodin. 290 Kč. 

SEMINÁŘ Škola Otcovo srdce VIKI A ROBERT DE HOXAR – zkušenost s láskou Nebes-

kého Otce; 21. – 26.9. 2017. Vicky a Robert jsou manželé z Anglie, kteří prožili zkušenost 

s Boží otcovskou láskou. Povedou týdenní seminář, během kterého účastníkům pomůžou 

otevřít jejich srdce a prožít tu samou zkušenost. Přihlašování: 731 598 889 

STARÁ BOLESLAV – NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2017 

ČTVRTEK 28. září – 10.00 - hlavní poutní mše svatá na mariánském náměstí ve Staré Bo-

leslavi hlavní celebrant: Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., kazatel: Dominik 

kardinál Duka OP  


