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Ročník XIV. ŘÍJEN 2017, číslo 10. 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 24.9.2017. 

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

www.farnostcechtice.cz 

 

KREVNÍ BANKA         

V UGANDĚ 

Adéla Kucharčíková je studentka 

posledního ročníku medicíny, 

která miluje práci a dětmi a jejím 

snem je zachraňovat životy tam, 

kde je to nejvíc potřeba. Proto se 

rozhodla, že před poslední státnicí 

a nástupem do práce stráví prázdniny právě ve Whisper’s Magical Children’s 

Hospital, kde bude šest týdnů pomáhat lékařům a sestrám v jejich práci. 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Ahoj všichni, přináším čerstvé zprávy z nemocnice :) 

Za prvních pár dní jsem prošla všemi odděleními – ta jsou rozdělena podle 

toho, jak akutní péči děti potřebují. Na fotce podávám antibiotika dítěti s mo-

čovou infekcí. Kromě nemocí, které jsou běžné i u nás, jsou tu ale i mnohem 

závažnější případy. Poprvé v životě jsem viděla dítě s tuberkulózou, HIV, 

spalničkami nebo třeba dítě, co na sebe převrhlo kotel horké polévky a matka 

mu popáleniny několik dní léčila hlínou. 

Hlavně bych chtěla poděkovat všem, kdo nám už přispěli v našem fundrai-

singu a poprosit všechny, kdo o tom ještě uvažují, aby si koupili suvenýr nebo 

kalendář a sdíleli náš hithit: https://www.hithit.com/…/pomozte-lidem-v-

ugande-darovat-krev    Stav k dnešnímu dni je 111 200 Kč, přispělo celkem 

216 lidí, mnozí z nich byli z naší farnosti.  

Peníze, které vybereme, nejvíc pomůžou dětem se srpkovitou anémií. Děti s 

touto nemocí můžou žít celkem normálně, pokud jsou zaléčeny a dokud se 

jakkoliv nezhorší jejich stav – třeba kvůli infekci nebo dehydrataci. Červené 

krvinky mají při této nemoci neobvyklý tvar, a proto je imunitní systém začne 

likvidovat. Kvůli nedostatku červených krvinek přichází děti do nemocnice 

velmi slabé a unavené. Mají horečku a žloutenku a bolí je celé tělo, hlavně 

břicho, kosti končetin a klouby. Včera jsem hmatala slezinu dítěte se srpkovi-

tou anémií. Zabírala víc než polovinu břicha a utlačovala okolní orgány. Je to 

proto, že se v ní hromadí rozpadlé červené krvinky. 

Dětem, které s touhle nemocí přijdou do nemocnice, se akutně podává trans-

fuze krve, po které se jim velmi uleví a může se pokračovat v další léčbě. 

Proto je pro Whisper tak důležité mít vlastní krevní banku – aby krev byla 

vždy dostupná pro všechny děti, které ji potřebují. 

Ve čtvrtek vyrážíme do nejchudší oblasti Ugandy poskytovat akutní pomoc 

těm nejvíc podvyživeným a nejvíc nemocným dětem. Máme z toho obrovský 

respekt, tak nám držte palce!                                   (zpráva z Facebooku) 

https://www.hithit.com/cs/project/3858/pomozte-lidem-v-ugande-darovat-krev
https://www.hithit.com/cs/project/3858/pomozte-lidem-v-ugande-darovat-krev
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DUCHOVNÍ REKOLEKCE PRO DŘÍVE NAROZENÉ 

Byl Ježíš taky „starej“? 
aneb hledání inspirací ze životního příběhu Ježíše Krista                             

pro život v seniorském věku 

Čas: 7. – 10. listopad 2017 
Doprava: autobus 
Struktura dne: mše svatá, adorace, 2 přednášky 
Strava: plná penze 
Vzít s sebou: turistická obuv, zimní oblečení, přezůvky, breviář, růženec 
Duchovní: P. Tomáš Kábele 
Místo konání: horská chata v Beskydech 
Dům svatého Josefa, Gruň 60, Staré Hamry, okr. Frýdek – Místek 
 
Z WEBU DOMU SV. JOSEFA: 
Horská chata Dům sv. Josefa leží na travnatém hřebeni Gruně (810 m n. m.) 
v Moravskoslezských Beskydech, nedaleko Starých Hamer. Krajina Gruně je 
posetá množstvím malebných zákoutí a dobrými výhledy po okolních hřebe-
nech, kterým jako královna vévodí Lysá hora. Za dobré viditelnosti je možné 
nahlédnout daleko do kraje našich sousedů, na Slovensko – obzvláště na ná-
padný hřeben Malé Fatry. Objekt slouží ke skupinové i individuální rekreaci. 
Jezdí k nám rodiny s dětmi, konají se zde jazykové, vzdělávací a lyžařské 
kurzy, školy v přírodě, pěvecká a divadelní soustředění, přírodovědné semi-
náře a jiné. Dům sv. Josefa je také místem setkání společenství rodin a 
účastníků duchovních cvičení. Celoročně nabízí chata svou ubytovací kapa-
citu 60 lůžek, prostornou společenskou místnost s krbem a malé občerstvení. 
K objektu patří i zcela nová finská sauna, která je umístěna v dřevěnce, která 
těsně sousedí s původními objekty horské chaty. Parkování u chaty je 
zdarma. V celé chatě je nekuřácké prostředí. V chatě je možné připojit se 
bezplatně k síti WIFI. Zajímavostí naší chaty je nedaleký dřevěný kostelík 
Panny Marie a vlastní domácí kaple. 
Cena: 1 750 Kč  

 
ŘKF  Čechtice; 
Nám. Dr. Tyrše 64;  
Čechtice 25 765 
email: 
tkabele@cen-
trum.cz ;  
tel: 603 310 381 

 

 

http://www.dsvj.cz/Foto/DSVJ_sauna/album/index.html
http://www.dsvj.cz/Foto/DSVJ_drevenka/album/index.html
http://www.dsvj.cz/aktivity-mista/mista.html#kostel
http://www.dsvj.cz/aktivity-mista/mista.html#kostel
http://www.dsvj.cz/ubytovani-nabidka/domaci-kaple.jpg
mailto:tkabele@centrum.cz
mailto:tkabele@centrum.cz
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Mateřské centrum Jakoubek připravuje… 

 I v tomto školním roce se můžete s Vašimi robátky i batolátky těšit na pro-

gramy mateřského centra. Scházíme se jako tradičně každý lichý pátek na čech-

tické faře od 9:30 hod. Těšíme se na naše pravidelné návštěvníky i ty nové, kteří by 

rádi společně s dětmi chtěli zažít příjemné dopoledne. 

Program na říjen 

Pátek 13.10. –  Foukej, foukej větříčku (podzimní pohádka) – L. Kletečková, V. Šindelářová 

Pátek 27.10. – Kocourek Modroočko (maňásková pohádka) – L. Kasperová  

Cvičení s Lucií Kletečkovou 

Kromě pravidelných programů bude probíhat cvičení pro batolátka 1–3 roky každé 

úterý od 9:30 na faře v Čechticích. Cvičení je doprovázeno hudbou, písničkami. 

Děti i maminky mají k dispozici různé zábavné pomůcky (míče, míčky, prolézací tu-

nel, padák, šátky, hudební nástroje). Na konci každé lekce je zařazena volná hra 

pro děti s didaktickými hračkami. 

Kontakt: L. Kletečková 774929757 

(na všechny programy je dobré vzít přezuvky pro sebe i pro dítě) 
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PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ NAD BLANÍK 

V sobotu 21. října zahájíme naše puto-

vání v kostele sv. Petra a Pavla v Na-

čeradci, a to mší svatou v 9 hodin. Po-

tom vyrazíme stoupáním po křížové 

cestě. Fyzicky si odpočineme modlit-

bou u jednotlivých zastavení. Pochod 

je nazván s nadsázkou „Nad Blaník“, 

protože nadmořská výška Jizbice (po-

zor, nezaměňovat s tou u Čechtic), je 

opravdu 645 m n.m., tedy vyšší než 

Velký Blaník. U Jizbice se také lehce občerstvíme po namáhavém stoupání. 

Pak už půjdeme jen z kopce nebo po rovině… Dále nás čekají Daměnice a 

Pravětice. Odpoledne se vrátíme zpět do Načeradce, kde naše putování za-

končíme na faře. Předpokládaný závěr je v 15 hodin. Délka pochodu asi 11 

km. Trasa vede většinou po vedlejších asfaltových silnicích, křížová cesta je 

obtížnější.   

NAČERADEC 

Zakladatelem byl vladyka Načerat, připomínaný již 

1126 jako posel knížete Soběslava císaři Lotharovi. 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

Jeho románská část je asi z roku 1120 a první zmínka je v kronice kláštera 

Želivského z roku 1184, kdy zde byla vystavena rakev opat Gotšalka. Kostel 

byl goticky přestavěn. Je zde románská kruchta, skoro 400 let staré varhany, 

křtitelnice z roku 1585, obraz sv., Kateřiny asi z roku 1360. 

Stará bašta vedle kostela je z roku 1278 a je přeměněna ve zvonici. Visí tam 

zvon z roku 1512, který váží 15 q. 
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NAČERADECKÝ MISÁL V Načeradci je i významná česká pamětihodnost, 

Načeradecký misál ze 13. století. Má rozměr 270 x 380 mm. Desky ze dřeva 

má potažené kůží. Skládá se ze 74 listů. V roce 1997 byl restaurován. 

Vedle kostela sv. Petra a Pavla patří ke kulturním památkám také křížová 

cesta, kaple u silnice směrem na Louňovice, radnice se zvonicí, zámek, ži-

dovský hřbitov a socha sv. Jana Nepomuckého. 

KŘÍŽOVÁ CESTA vede jihovýchodním směrem cca 

1,5 km na kopec Vinohrady. Kaple při polní cestě v 

rozestupu 50–120 m. Celkem se zde nachází 13 

kaplí, zčásti obnovených v 90. letech (14. byla 

údajně v zámeckém parku). Byla postavena roku 

1738 nákladem hraběte Františka Josefa 

Starhenberga. Pozdně barokní křížová cesta půso-

bivě zapadá do krajiny. Kapličky mají stříšku se 

dvěma výklenky nad sebou. Křížová cesta je chráně-

nou kulturní památkou. 

O jejím vzniku se traduje, že na vrchu byla popra-

vena komorná, sloužící u paní Magdaleny Dvořecké ze Skuhrova. Komorná 

byla obviněná z krádeže zlatých šperků. Právě v den nařízené popravy spat-

řila paní špačka (jiná verze mluví o strace), který měl v zobáku její prsten. Na 

odvolání popravy bylo však již pozdě. Jako pokání prý Magdalena nechala 

postavit na kopci kapličky, které tam stojí podnes. 

                                                                                      (s použitím knihy Radko Bílek: Poutní místa Podblanicka) 

 

DAMĚNICE – původně Damijánovice, podle osobního jména Damiján, bývaly v 16. 

století sídlem rytířů Jenšíků, kteří se psávali z Ježova, Radvanova a Daměnic. 

PRAVĚTICE – ves, stranou dvůr Štamberk, nejstarší paměti se táhnou k roku 

1384. Bývalo zde sídlo rytířů Pravětických z Pravětic. 
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ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE 

Katedrála: sv. Mikuláše v Českých Budějovicích; Patroni: 

sv. Mikuláš, sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Nepomuk Neu-

mann. Žije zde 743 tisíc obyvatel, z toho 237 tisíc katolíků 

(32% - největší podíl v Čechách). V diecézi působí 108 

kněží, farností je 354.  

Diecéze vznikla roku 1785. Významným biskupem v 19. 

století byl Jan Valerián Jirsík (1798–1883), kazatel, vlas-

tenec, náboženský spisovatel a publicista. Byl také zakla-

datelem českého gymnázia. Za totality zde biskupové kvůli komunistům nesměli 

působit. Z té doby je třeba připomenout biskupa Josefa Hloucha (1902–1972). Ten 

byl ale roku 1950 internován (prakticky uvězněn) a mohl působit teprve po roce 

1968. I pak byl komunisty pronásledován. Ti starší z nás si ho ještě pamatují. Popu-

lární je i jeho kniha Minutěnka. Po roce 1990 byli českobudějovickými biskupy Milo-

slav Vlk, Antonín Liška (1924 – 2003) a Jiří Paďour (1943 – 2015). 

V diecézi je Teologická fakulta a už zmiňované biskupské gymnázium. Působí zde 

několik řeholí – saleziáni, petríni, premonstráti, notrdamky a boromejky. 

Sídly vikariátů jsou mj. Tábor, Pelhřimov či Strakonice. Jižní Čechy jsou turisticky 

navštěvovanou oblastní, platí to i pro poutníky. Mezi významná místa patří mj. Lo-

mec, Kájov a Římov na Českobudějovicku, Vyšší Brod, Zlatá Koruna či kaple sva-

tých Andělů strážných nad Sušicí.  

Do této diecéze to máme jen pár kilometrů, a proto mnozí 

z nás jistě byli na Křemešníku či v táborských Klokotech.   

I naše pochody už zamířily do jižních Čech – Onšov, Kře-

šín, Mezilesí nebo Smilovy Hory. 

Biskupové jsou zde: Vlastimil Kročil (*1961), diecézní a 

Mons. Pavel Posád (*1953), pomocný. 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

SLAVNOSTI A SVÁTKY (výběr) 

1. 10. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), učitelky církve, patronky misií 

4. 10. – památka sv. Františka z Assisi; 5. 10.  sv. Faustyny Kowalské 

7. 10.  – Panna Maria Růžencová;  

15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše (z Ávily), učitelky církve;  

18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty 

22. 10. – sv. Jana Pavla II.; 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

MĚSÍC ŘÍJEN – APOŠTOLÁT MODLITBY  

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných 

Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se 

dala možnost přispět k budování společného dobra. 

Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu 

něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných 

MODLITBA RŮŽENCE – říjen je měsíc, zvláště věnovaný této modlitbě. Proto 

vyzýváme k modlitbě růžence jednotlivce, rodiny i společenství věřících. 

PRVNÍ PÁTEK –  7. 10., Křivsoudov, 17.15 – adorace a svátost smíření, 18.00 – mše sv. 

SPOLČO KUBA – termíny spolča na další měsíc: 6. a 20. 10. jako obvykle v 

17 a 19 hodin. 

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

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 3. úterý v měsíci; mše sv. v 9.00 v Měchnově, 

celebrant P. František Říha, kazatel P. Petr Havlík, konference v Divišově  

ZMĚNA ČASU – z 28. na 29. 10. posun o 1 hodinu zpět (3.00 2.00) 

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

do 8.10.  
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SBÍRKY ZA MĚSÍC SRPEN 

Datum  Čechtice Křivsou-

dov 

Borovnice Zhoř Celkem 

6.8.2017 860 1 666 1 660  4 186 

13.8.2017 960 1 850 1130 1 180 5 120 

20.8.2017 810 2 160   2 970 

27.8.2017 875 1 740   2 615 

celkem 3 505 7 416 2 790 1 180 14 891 

 

Svatováclavská sbírka na církevní školství –24. září 

Sbírka na misie – 22. října 

 

POZVÁNKY ODJINUD 

CHARITA VLAŠIM 

VÝSTAVA „STAREJ SE“ VE VLAŠIMI 

Přijďte zhlédnout unikátní výstavu fotografií klientů charitních zařízení pro seniory 

pohledem fotografky Marie Bartošové. Výstava sklízí úspěch na nejrůznějších mís-

tech České republiky. K oslavě výročí 25 let Farní charity Vlašim jsme si ji zapůjčili také k 

nám. Místo: prostranství mezi farou a kostelem sv. Jiljí ve Vlašimi 

PŘEDNÁŠKY PHDR. IRENY LESOVÉ 

Samota a osamění – věnováno i problémům s přijetím reality; čtvrtek 12.10. 15.30 – 16.30 

Svět včera a dnes v zrcadle věků – 9.11., 15.30 – 16.30 

Význam tajemství v životě lidí čtvrtek 14.12., 15.30 – 16.30 

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – podzimní semestr je již obsazen, někteří účastníci jsou i 

z naší farnosti, informace budou podány přímo Vzdělávacím institutem 

FATIMSKÁ POUŤ – Pozvánka na 7. říjen do Koclířova u Svitav, kde vyvrcholí oslavy 100 

let od fatimských událostí. Hlavní mši sv. celebruje kardinál Dominik Duka a další bisku-

pové a kněží. Odjezd z Vlašimi od Městského úřadu v 5:30, odjezd z Koclířova v 18.00, 

návrat ve večerních hodinách. Cena 400 Kč za dopravu autobusem. Přihlášky 317842902 

(paní Klenotová), 605846388 (paní Slunečková). 
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA, 5. ročník: sobota 11. 11. V den konání Národní potra-

vinové sbírky mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a nově i 

vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.  Pokud se 

chcete zapojit jako dobrovolník, můžete se registrovat na stránkách Farní charity Vla-

šim. FCH Vlašim působí v: Billa Vlašim, Tesco Vlašim a Tesco Zruč nad Sázavou 

 

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  

 

P. FRANTIŠEK FLORIÁN ŠTĚTINA OFM (23.4.1925 

–13.9.2017) narozen v Čeňovicích, vysvěcen 1948, 

1950 internován, sloužil v PTP, 4,5 roku uvězněn, 

pracoval ve fyzicky náročných povoláních, 1969–

2009 knězem v Chotýšanech a Postupicích. R.I.P. 

 

PRAHA – Arcidiecézní charita Praha pořádá 31. 10. ve Smetanově síni Obecního domu 

koncert ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Na programu je Requiem W. A. Mo-

zarta, na památku kardinála Vlka, moderuje Marek Eben. 

ŽELIV – SEMINÁŘE IRSKÉHO KNĚZE P. PATRICKA COLLINSE, CM                                        

Proroctví – schopnost rozumět přítomnosti a číst znamení doby; 3.– 5.11.2017 

Tento krátký kurz prozkoumá, co proroctví jako jedno z nejdůležitějších charismat je. Kurz 

bude zaměřen na proroctví jako způsob čtení znamení času a na to, co nedávní papežové 

a proroci řekli o možných božích cílech, které se mají odehrát v ne příliš vzdálené budouc-

nosti. Otec Pat je autorem knihy s názvem Prophecy: Truth for Today Light for Tomorrow, 

která vyjde v příštím roce 2018. 

Křesťanská modlitba (se zaměřením na Lectio Divina a kontemplaci) 7.-9.11. (út – čt)   

Tento krátký kurz se zaměří podstatu kontemplativní modlitby, na motivy, díky kterým by-

chom si ji mohli oblíbit a na některé praktické možnosti její praktikování, především při Lectio 

divina. Poukáže, jak křesťanská kontemplace vede k vnitřní proměně, která nachází své 

vyjádření v autentickém křesťanském životě a v efektivní evangelizaci.  
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