
 

 

04 / 2018 

Ročník XVI. DUBEN 2018, číslo 4. 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 25.3.2018. 

Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381;                                                                     

e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz 

 

Na misijných cestách 

 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Od 23.2. do 25.2.2018 navštívili naši seminaristi Českú republiku.  

V piatok večer naše kroky smerovali k Misionárkam lásky Matky Terezy do 

Ostravy. Mali sme možnosť spoznať zblízka ich službu medzi Rómami, kto-

rým sa s veľkou láskou a trpezlivosťou venujú. Nezabudnuteľným zážitkom 

bola aj možnosť pozorovať ich život modlitby, chudoby, ako aj rozhovory o ich 

ceste povolania a služby.  

V sobotu doobeda sme po sv. omši cestovali do farnosti Čechtice, kde sme 

sa stretli na duchovnej obnove s miestnymi veriacimi a mohli sme sa pri roz-

hovore s nimi, ale i s miestnym kňazom vdp. Tomášom Kábelem, dozvedieť o 

radostiach i starostiach ich života. 

Nocovali sme v neďalekom Želívskom kláštore, ktorý počas totality slúžil ako 

internačný kláštor, kde bolo uväznených viac ako 450 kňazov a rehoľníkov.  

Po nedeľných sv. omšiach v Čechticiach, Křivsoudove a Borovnici sme sa 

obohatení o mnohé misijné zážitky vrátili späť na Spišskú Kapitulu. 

ThLic. Martin Majda, prefekt semináře, Spišské podhradie 

Odkaz: http://www.mojakomunita.sk/web/martinmajda/blog 

 

POŘAD O JAROSLAVU ŠIMKOVI 

Uveřejňujeme odkaz na zajímavou četbu na pokračování, kterou vysílá Český 

rozhlas Vltava – je to životopisné vzpomínání opata Želivského kláštera Jaro-

slava Šimka. Seriál začal v pondělí 19.3., každý den je vysílán jeden díl. Lze 

poslouchat ze záznamu po dobu jednoho týdne zdarma na internetu v sekci 

Hry a četba na pokračování. 

https://vltava.rozhlas.cz/osudy-jaroslava-simka-6939307 

https://vltava.rozhlas.cz/osudy-jaroslava-simka-6939307
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VELIKONOČNÍ TRIDUUM  

V BOROVNICI 

29. března 18:00 památka Večeře Páně 

30. března 18:00 velkopáteční obřady 

31. března 20:00 velikonoční vigilie 

Odjezd autobusu z Čechtic, autobusová stanice, 

vždy půl hodiny před začátkem bohoslužby. 

Autobus pojede přes Křivsoudov, zastávka u radnice, zastávka u kostela a 

přes Otročice, aut. zast. 

Odjezd nazpět vždy po skončení bohoslužby stejným směrem. 

 

ZNAMENÍ KŘÍŽE 

Romano Guardini 

 

Znamením kříže 

začínáme a končíme den a všechny modlitby. 

Dělej ho pomalu, velkým pohybem od čela na prsa, 

od jednoho ramene k druhému. 

Je to znamení vesmíru a znamení vykoupení. 

Na kříži náš Pán vykoupil všechny lidi. 

Křížem posvěcuje člověka až do posledního vlákna jeho bytosti. 

Proto to znamení děláme před modlitbou, 

aby do nás vneslo řád a zapálilo nás, 

usebralo v Bohu naše myšlenky, srdce a víru. 

Po modlitbě, aby v nás zůstalo to, 

co nám Bůh daroval. 
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MC JAKOUBEK – Jarní Jakoubek 

  V měsíci březnu došlo k malé programové změně místo medvídka 

Flóry se děti dočkaly příběhu O papuchalkovi, který si formou čtení s 

nečtenáři připravila Marie Říhová. Další březnové setkání se neslo už v 

jarním duchu. Děti si prožily příběh o kohoutkovi a slepičce, kteří toužebně 

čekali na narození svého prvního kuřátka. Děti pak společně vyrobily jarní 

strom. 

Program na měsíc duben 

Pátek 6.4.od 9:30hod – Hliněnka (program ekocentra) - Jana Lazárková 

Pátek 20.4. od 9:30hod. - Medvídek Flóra – Kateřina Veletová 

Stále pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 9: 30 

hod                                                             (L.Kasperová) 

                                                                                              

 

 

 

POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – seriál bude pokračovat v příštím čísle 
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M E Z I    Ř E K A M I  

Zveme na tradiční jarní putování 28. 4.  

Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jakuba Většího 

v Souticích mší svatou. U kostela si necháme auta. 

Navštívíme soutické muzeum. Půjdeme hlavně po 

silnicích a místních komunikacích. Trasa vede na soutok Sázavy a Želivky a 

dále do Nesměřic, Hulic nebo Rýzmburka a Kalné zpět do Soutic, kde bude 

občerstvení. Modlitba růžence u kapliček a křížků. Délka trasy asi 12 km. 

Předpokládaný konec během odpoledne. Těšíme se na setkání a společné 

zážitky. (Změny vyhrazeny) 

SOUTICE – KOSTEL SV. JAKUBA 

STARŠÍHO 

Při radikální přestavbě v roce 1864 bylo vy-

užito zdivo presbytáře a kostel dostal 

dnešní historizující podobu. Jedná se o jed-

nolodní stavbu s gotickým, polygonálním 

presbytářem, sakristií na severní straně a 

věží na západě. Vnitřní vybavení pochází z 

doby přestavby. Kostel patří do farnosti 

Zruč n. Sázavou. 

SOUTICE – ZÁMEK 

Zámek leží v severozápadní části obce, za hospodářským dvorem, obklopen 

bývalým anglickým parkem, nad řekou Želivkou. Počátkem 18. století získal 

zámek podobu mohutné budovy. Roku 1801 proběhla klasicistní úprava a zá-

mek byl zvýšen o jedno patro. Upraven byl i anglický park. Po velkém požáru 

roku 1895 byl zámek obnoven. Na soutické panství ke krátkým letním poby-
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tům zajížděla slavná česká operní pěvkyně Ema Destinnová. Dodnes se vy-

práví, že když za teplých letních večerů zpívala, byl její zpěv slyšet v celém 

údolí a lidé ji poslouchali se zatajeným dechem. V soukromém vlastnictví byl 

do poloviny 20. století, pak sloužil jako archiv a jako škola. Nyní je zámek v 

soukromém vlastnictví a není veřejnosti přístupný. 

SOUTICE – MUZEUM 

V Souticích stojí špýchar z 18. století. Dlouhá léta chátral a byl už natolik po-

škozený, že byl určen k demolici. Naši předci ale špýchar na zásoby potravin 

postavili tak kvalitně, že se stavbu nakonec podařilo zachránit. A dnes je v 

něm Muzeu tradic věnované zejména tradičním řemeslům. 

SOUTICE – DALŠÍ PAMÁTKY 

Dále je v obci hřbitov se hřbitovní kaplí (je zde pohřben mj. spisovatel Vojtěch 

Zamarovský). Při cestě na Černýš je obnovená socha svaté Anny z roku 

1757. V místní části Kopečky u mostu přes Želivku je socha sv. Jana Nepo-

muckého. Kapli v Černýši (místní část obce) dal postavit Aloys Ignác Zahn. 

Posvěcena byla 2. 10. 1870. 

 

NÁSTĚNKA FARNOSTI 

DUBEN – APOŠTOLÁT MODLITBY  

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za 

hospodářství a ekonomii – aby ti, kdo nesou odpověd-

nost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat 

ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové 

cesty.  

Národní úmysl – za rodinná a farní společenství, aby na-

pomáhala kladným odpovědím na Boží volání. 
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SVÁTKY MĚSÍCE DUBNA – celý duben je ve znamení Velikonoční doby. 

Nejvýznamnější jsou svátky: 9.4. – slavnost Zvěstování Páně (přesun z 25.3.) 

23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona pražské arcidiecéze 

25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty; den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

29. 4. – svátek Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

LETNÍ ČAS – změna časů bohoslužeb – neděle Borovnice od 11.00 hod. 

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

SPOLČO KUBA – termíny pro spolčo: 6. a 21. 4. 2018. 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, duben – výjimečně Čechtice 

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ – pondělí 26. 3., 14.00–18.00 –– kostel 

sv. Jiljí ve Vlašimi; v 18.00 mše svatá; celebrant P. Jan Primus, kazatel P. 

Jerzy Czymanowski 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Zruč nad Sázavou – úterý 17. 4., celebrant P. 

Petr Havlík, kazatel P. Jiří Ptáček 

 

SBÍRKY ZA ÚNOR 2018 

 

Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

4.2.2018 977 1 930 820   3 727 

11.2.2018 750 1 410     2 160 

18.2.2018 1 391 1 670 1310   4 371 

25.2.2018 1 220 1 900     3 120 

Celkem  4 338 6 910 2 130   13 378 

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ SBÍRKY:  

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi –  pátek 30. 3.   

Svatojánská sbírka na arcidiecézi – neděle 13. 5.  
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Autobusový zájezd farností Čechtice a Keblov 

Missa Christmatis – Zelený čtvrtek 

 9:30 v katedrále v Praze 29.3. 2018 

Odjezd:       Čechtice 7:30    Loket 7:40     Brzotice 7:45   Bernartice 7:50 

Návrat: 12:00 z Klárova 

Není třeba se hlásit a platba 150 Kč na místě. 

 

PRODEJ KNIH  Možnost zakoupit si křesťanskou literaturu 

z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vyda-

vatelů bude u kostela sv. Jakuba v Čechticích a u kostela 

v Křivsoudově, a to v neděli 8. 4. , vždy po mši svaté.            

Kontakt: 732 328 288 

   

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÝ DEN – sobota 7. 4., Palčice 

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 7. dubna Vikariátní dětský a ministrant-

ský den, který se uskuteční od 9:00 do 16:00 na statku v Palčicích. Zá-

jemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.     

www.palcice.cz 

 

ZPRÁVY A POZVÁNKY ODJINUD 

ŽELIV – Pozvání na seminář „Život v Duchu“, který se koná v klášteře 

v Želivě od 30. března do 1. června 2018. Setkání začne slavením mše svaté, 

po adoraci a občerstvení bude vlastní seminář – přednášky, chvály, sdílení ve 

skupinách. Přihlášení a bližší info: Evička Svobodová – 728 076 947, e.svo-

bik@centrum.cz Termíny  – 30.3. – Přípravné úvodní setkání (Velký pátek); 

6.4.; 13.4.; 21.4.; 27.4.; 4.5.; 11.5.; 19.5. –Víkend s DS; 25.5., 1.6. 

http://www.palcice.cz/
mailto:e.svobik@centrum.cz
mailto:e.svobik@centrum.cz
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Pochod Ze Zbraslavic do Zruče, v sobotu 7. 4. 

Start v sokolovně ve Zbraslavicích od 6:30 do13:00. V cílech Vás budeme 

očekávat do 18:00. Pěší trasy 16 a 23 km končící ve Zruči nad Sázavou, a 

trasy 10, 18 a 27 km, mají cíl ve Zbraslavicích. Tam je i cíl cyklotras (22 - 55 

km). V kostele ve Zbraslavicích bude výstava fotografií Ivany Soukupové z 

její cesty do Santiaga de Compostela. Kostel bude otevřený 7:00 – 14:00.  

Zbraslavice: otevřený kostel s výstavou fotografií, rekonstruovaný zámek za 

kostelem, restaurace, monument sv. Huberta; Čestín: otevřený kostel, re-

staurace; Morány: zámek s parkem - běžně uzavřený, možnost projít parkem 

kolem zámku; Hodkov: zámek, otevřený kostel, vlaková zastávka; Bohda-

neč: rozhledna, prohlídka palírny, ochutnávka v prodejně s místními pro-

dukty, restaurace, otevřený kostel; Ostrov: zámek; Pertoltice: otevřený kos-

tel, dětské hřišťátko; Slavošov: otevřený kostel, občerstvení; Zruč nad Sáza-

vou: otevřený kostel, zámek 

Těšíme se na Vás na startu, budeme se snažit, aby se Vám u nás líbilo a 

doufáme, že vyjde počasí, abyste si mohli užít zdejší krásnou přírodu, roz-

hledy a zajímavosti. Mojmír Ježek a ostatní pořadatelé; e-mail: jezek.mo@se-

znam.cz; tel.: 776 868 616; další info, statistiky, ohlasy, popisy tras a zajíma-

vých míst, jsou na www.pochody.cz/zzdz  

 

INFORMUJEME S PŘEDSTIHEM 

SVATÁ HORA – sobota 12. 5. – 17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. 

Mši sv. v 11.00 celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka.  

20 LET OBNOVENÍ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE CHMELNÉ – 13. 

května, účast přislíbil opat želivský, P. Jaroslav Jáchym Šimek 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ MONS. WASSERBAUERA – V sobotu 19. května  

Noc kostelů 2018 – v letošním roce připadá na pátek 25. května.  

mailto:jezek.mo@seznam.cz
mailto:jezek.mo@seznam.cz
http://www.pochody.cz/zzdz
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Charita Vlašim – program na duben 2018 

• úterý 3.4., 10.4. 17.4., 24.4.– vždy v 15:00  Trénování paměti 

• čtvrtek 12.4. – 15:30 přednáška Jiřího Follera: O významu hodnotové 

orientace 

• čtvrtek 19.4. –15:00 Klub seniorů při FCH Vlašim; Panenky KIWANIS 

• pátek  20.4. – 18:00  VÝROČNÍ SCHŮZE FARNÍ CHARITY VLAŠIM 

• čtvrtek 26.4. 15:00 Klub seniorů při FCH – jarní opékání buřtů 

Místo konání: Besídka u kostela sv. Jiljí. Těšíme se na Vaši účast. 

Aktuální informace naleznete na internetu – www.vlasim.charita.cz  

nebo se informujte na tel. č. 739 580 363. 

 

PRÁZDNÝ HROB – převzato z www.vira.cz 

 

http://www.vira.cz/
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POZVÁNKY 
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FARNOST KEBLOV: 
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FARNOST VLAŠIM: 
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SEMINÁŘ V DUCHU SVATÉM – ŽELIV 
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