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Ročník XVII. BŘEZEN 2019, číslo 3. Pro vnitřní potřebu vydává
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články
vítány. Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na
tisk 10 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 3.3.2019.

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

Postní zamyšlení:

NEKAMENUJTE
PROROKY!
V církvi máme kromě biskupů a teologů také proroky. Omylem jsou pokládáni za věštce budoucnosti.
Kdepak, jde o přítomnost! O ní rokujeme, ale prorokovat – to je jiná
věc. Proroctví je aplikace evangelia
do konkrétních přítomných poměrů. Je to riskantní; proroci v minulosti špatně
končili, v přítomnosti už ne, díky Bohu: je pryč inkvizice, gestapo i StB.
PROrokuje se o prozíravosti, provázanosti zájmů, o prohnilosti, prolhanosti,
prodejnosti, prohnanosti, proradnosti, o prohrách. Prorok otvírá oči i srdce k
probuzení, pročistění, ba i k protiútoku. Prorok nečeká, až situaci zhodnotí za
sto let historik, nese kůži na trh hned.
Znal jsem asi tucet proroků, co již zemřeli: Bouše, Mandl, Zvěřina... Znám jich
tucet dnešních. Byl bych rád, kdybych jim mohl alespoň podržet tašku.
P. Jan Rybář SJ
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JAROSLAV KOZEL
– 100 LET
Před sto lety, 31. ledna 1919, se narodil
Jaroslav Kozel, osobnost našeho kraje a
opravdový hrdina, „blanický rytíř“.
Jako šesté dítě chudých rodičů neměl Jaroslav možnost studovat, ačkoli se vyznačoval nadprůměrným nadáním. Byl rád,
že ho po dokončení měšťanské školy ve
Vlašimi přijali jako učedníka v obchodě
Lidového družstva ve Vlašimi. První rok
byl pro něho velmi těžký. Denně šlapal pěšky 10 kilometrů, celý den v namáhavé práci a večer zpět domů. Správce Družstva poznal Jarkovy schopnosti.
Proto ho převedl do účtárny jako asistenta pokladníka.
Své vzdělání prohluboval Jarka soukromým studiem. Zajímala ho literatura,
historie a filosofie. Jeho knihovna rostla. Měl díla náboženská, próza i básnické sbírky současných našich i cizích autorů. Jarka se zúčastnil v květnu
1936 duchovních cvičení v Želivě. Pater Krus, populární sociolog, vysvětlil
posluchačům náboženské pravdy v celé plnosti a kráse. To na Jarku mělo zásadní vliv.
Ve funkci předsedy Sdružení katolické mládeže (SKM) v Pravoníně organizoval za pomoci Franty Matějovského oslavu svěcení jejich vlajky v neděli 20.
května 1937. Hlavním celebrantem byl opat premonstrátského kláštera v Želivě J. M. Bedřich Vavroušek. V červenci 1937 Jarka organizoval další duchovní cvičení v Želivě.
Kromě toho pořádal poutě na mariánská místa: na Svatou Horu, Křemešník,
Klokoty u Tábora a do Staré Boleslavi. Organizoval též autobusovou výpravu
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na eucharistický sjezd v Hradci Králové. S bratrem Matějovským uspořádal
pouť k Matce Boží na Hrádku u Vlašimi. Kromě pěti tisíc poutníků přišlo na
dvě stě „eskamáků“ ve stejnokrojích.
Jako předseda okresního výboru SKM navštěvoval každou neděli jednu
místní skupinu. Většinu návštěv konal na kole nebo vlakem; v zimě na lyžích,
často v doprovodu skauta Karla Hovorky. Během návštěvy ve Zruči nad Sázavou se Jarka setkal se skromnou dívkou Marií Marhanovou. Oba mladí lidé
si začali dopisovat a sblížili se. Dohodli se, že věnují zvýšené úsilí o upevnění
charakteru a vnitřního života, aby mohli jednou založit řádnou křesťanskou
rodinu.
„Literární večírky“, to byl další Jarkův program pro kulturní vzdělání mládeže
o spisovatelích a básnících s ukázkami jejich tvorby. Během dovolené cestoval Jarka na kole na Moravu. V Olomouci se setkal s Janem Čepem, Janem
Zahradníčkem a Albertem Vyskočilem. Mistr Jan Čep slíbil Jarkovi, že by přijel v pozdější době do Vlašimi přednášet na literárním večírku.
Přepadení českých zemí nacistickou armádou zasadilo bolestnou ránu i Jarkovi. Přesto věřil, že Dědic české země nedá svému lidu zahynout. V jednom
dopise píše: „Čeká nás mnoho neradostných chvil, a je potřebí, abychom se
naplno připravili. Události příštích dnů nás překvapí dřív, než se nadějeme.
Být připraven je v našich silách a v moci Někoho, kdo sečetl naše vlasy.“
Pro listopad 1940 Jarka naplánoval pět třídenních exercicií v Želivě za průměrné účasti dvacet pět mladých lidí v každé skupině. Želiv se stal ohniskem
náboženské obrody pro celý kraj.
Německá armáda do vojenské služby, což způsobilo nedostatek pracovních
sil. Zaměstnancům družstva, kde Jarka pracoval, byl nabídnut tříměsíční kontrakt na práci v Rakousku. Jarku vábila příležitost získat zkušenost v oboru v
cizině. Nástupním termínem byl 16. března 1942.
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Rozloučil se s přáteli a rodiči. Jeho matka měla obavu, že se odtamtud nevrátí. Jarka ji utěšoval: „Co se má stát, stane se. Pán Bůh se o mě postará. A
konečně, jedu jen na zkušební měsíc!“ Tu neděli se vyzpovídal, přijal Tělo
Páně a příští ráno ho již vlak nesl do jeho nového působiště ve Welsu. Nové
prostředí v kancelářích učinilo na něj dobrý dojem. Přivítali ho a představili
mu personál, většinou ženy.
Po atentátu na Heydricha byl na udání jedné kolegyně Jarka zatčen gestapem 6. června 1942 a odvezen do vyšetřovací vazby v nedalekém Linzi. Zde
v budově policejního presidia, strávil téměř dva měsíce mezi výslechy.
První sobotu v srpnu byl Jarka s houfem jiných vězňů transportován do tábora smrti Mauthausen. Za několik informací o jeho životě v koncentračním
lágru vděčíme Míťovi Čerenskému, který to peklo díky své fyzické zdatnosti
přežil. Míťa sdílel s Jarkou karanténu, pracovní oddíl i ubytování. Jejich pracovní komando mělo stav 1200 mužů a otročili v kamenolomu. Při práci neexistovala minuta oddechu, aby si mohl člověk narovnat záda. Nesměli mluvit
mezi sebou ani se ohlédnout.
Následkem bídné stravy, namáhavé práce a tělesných útrap Jarka slábl den
po dni, i přes duševní houževnatost. Proto byl zařazen do transportu „na dovolenou“, což byl další způsob likvidace. A tak v neděli ráno 8. listopadu 1942
projel branou mauthausenského lágru transport živých kostlivců. Mezi nimi
byl Jaroslav Kozel – č. 12045. Pozdě večer dojeli do Dachau. O posledních
dnech Jarkova života nemáme dostatečné údaje. Jeho odchod z tohoto světa
je zahalen rouškou samoty uprostřed tisíců trpících. Týden po příchodu do
Dachau, 16. listopadu 1942, Jaroslav umírá v chladné cizině, bez modliteb
svých drahých, bez matčina pohlazení, bez přátel.
Jaroslav Kozel je vzorem i pro nás v naší době.
Podle článku Petra Pohorského na www.pravonin.cz
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PRO JEDNY KALHOTY
Byl jednou jeden svatý a asketický
kajícník, který žil na úpatí jedné hory
daleko ode všech. Živil se bobulemi
a kořínky a pil čistou vodu z potoka,
který tekl nedaleko jeho poustevny.
Na sobě nosil jen jedny potrhané
kalhoty. Pak už měl jen jedny na převlečení. Trávil den rozjímáním o
Bohu a zázraku stvoření. Ze všech
stran za ním chodili zbožní věřící pro požehnání, které bylo zázračné, a se
žádostmi o modlitby, které byly vždy účinné.
V lese ale žilo pár nenažraných myší,
které jednou tak rozkousaly poustevníkovi kalhoty, že byly úplně nepoužitelné.
Když přišli zbožní návštěvníci, poustevník si jim postěžoval. Ti mu poradili, jak
na ně. Měl by si pořídit kočku. A hned mu
jednu přinesli, takže myši zmizely a
druhé kalhoty byly zachráněny!
Nyní ale bylo potřeba dávat kočce žrát. Věřící mu dovedli krávu, protože
kočka má ráda mléko. Kráva žere trávu, tak mohl poustevník krávu snadno
uživit. Ale okolní tráva byla mizerná, tak se začal poustevník starat, aby měl
pořádnou louku. Takže se celý den staral o trávu, krávu a o kočku. Už se nedokázal na nic jiného soustředit.
Věřící, kteří za ním chodili, si brzy všimli, že se změnil: jeho požehnání už
nebylo zázračné a jeho modlitby už nic nesvedly…
(Bruno Ferrero: Svítání pro duši, Portál 2015; ilustrační foto z www.cirkev.cz)
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – NAČERADEC
Z Miličína a Mladé Vožice se v našem pomyslném putování
přiblížíme k domovu. Načeradecká farnost se té naší dotýká
u Horní Lhoty. Městys Načeradec jsme navštívili při své pěší
pouti před rokem a půl. Z tehdejšího farního časopisu přebíráme popis duchovních památek.
Vedle kostela sv. Petra a Pavla patří ke kulturním památkám také křížová cesta, kaple u silnice směrem na Louňovice, radnice se zvonicí, zámek, židovský 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 působivě zapadá do krajiny. Kapličky mají
stříšku se dvěma výklenky nad sebou. Křížová cesta je kulturní památkou.
O jejím vzniku se traduje, že na vrchu byla popravena komorná, sloužící u
paní Magdaleny Dvořecké ze Skuhrova. Komorná byla obviněná z krádeže
zlatých šperků. Právě v den nařízené popravy spatřila 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.
Asi před sto lety byly pořízeny obrazy, malby na plátně. Ty byly do kapliček
instalovány vždy v den křížové cesty. Rozvážel a svážel je kostelník na trakaři. V letech 1948–1960 se pobožnosti nekonaly. Po opravě kapliček na
konci minulého století se zde věřící pobožnost křížové cesty příležitostně
modlí.
Podle knihy Radko Bílka sepsal Jiří Foller. Foto: www.naceradec.cz; příště: další křížové cesty
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Mateřské centrum Jakoubek opět začíná
Na prahu jara se opět můžete těšit se svými malými dětmi na společné
programy na čechtické faře. Začínáme stále stejný čas od 9:30 hod. a těšíme
se na všechny nově příchozí! Připravujeme na březen:
Pátek 8.3. – Program ekocentra – Voda – vede K. Saboláková
Pátek 22.3. – Otvírání studánek – taneční divadélko–vede L. Kasperová
Pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 10:00hod.
Na úterý 12.3. je naplánováno karnevalové cvičení pro nejmenší.

38. ROČNÍK CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI
Letos povede březnová a dubnová etapa naším krajem.
III. etapa: Sobota 16. 3. Velké Popovice – Sázava

24 km

IV. etapa: Neděle 17.3. Sázava – Kácov

19,5 km

V. etapa: Sobota 13. 4. Kácov – Ledeč nad Sázavou

28 km

VI. etapa: Neděle 14.4. Ledeč nad Sázavou – Okrouhlice

20 km

Více informací na webu: www.poutnik-jan.cz

NÁSTĚNKA FARNOSTI
APOŠTOLÁT MODLITBY – BŘEZEN 2019
Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je
ochotna obětovat se až do krajnosti.
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POPELEČNÍ STŘEDA – 6. 3. Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa od 14
let, újma v jídle 18–60 let).
SPOLČO KUBA – 1., 15. a 29. 3.
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE KNĚŽÍ – 19. 3. mše sv. Soutice; konference ve
Zruči; celebrant – P. Tomáš Kábele; kazatel – P. Jerzy Cymanowski
PLÁN SBÍREK – další bude 31. 3. – Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ – 7. 4., 15:00 (5. neděle postní)
NOC KOSTELŮ – MNICHOVICE; pátek 24.5.; více: www.nockostelu.cz
SVATÁ HORA – sobota 4. 5. – tradiční již 18. arcidiecézní pouť za duchovní
povolání. Program začíná pěší poutí v pátek z Prahy na Svatou Horu, v sobotu
od rána je již program v bazilice a u Korunovačního oltáře. Hlavní poutní mše
sv. bude v 11.30 hodin u Korunovačního oltáře.
PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM
Úterý 5.3., 12.3., 19.3., 26.3. vždy ve 14:00 – Trénování paměti
Středa 6.3. 12:00 UNIVERZITA 3. VĚKU Geometrie v architektuře a malířství
Středa 6.3. 16:00 Posezení u kávy pro pečující, o své zážitky, informace a
zkušenosti z kurzu Montessori principy v péči o seniory se s vámi podělí ing.
Dana Kucharčíková
Čtvrtek 7.3. ve 14:00 Klub seniorů – společenské hry, MDŽ
Středa 13. 3. 19:00

vyprávění pana Zdeňka Veselého:

Putování z Gibraltaru do Fatimy a Santiaga de Compostela
Čtvrtek 14.3. 14:00

17:00 ukázková hodina trénování paměti v rámci
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Národního týdne trénování paměti –pro všechny věkové kategorie – technika
a postupy, jak si pamatovat telefonní čísla i dlouhé seznamy, jména, hesla;
hodinu povede certifikovaná trenérka paměti Mgr. Zuzana Klímová Vaňková
Středa 20.3.; 13:30 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Meteorologie a současná
společnost
Středa 20.3.; 17:00 – Workshop pro pečující; Přednáší Mgr. Martina
Pacovská; téma: Když Alzheimer a demence přichází
čtvrtek 21.3.

14:00 Klub seniorů – Arteterapie

čtvrtek 28.2.

14:00 Klub seniorů – Korálkování

Místo: vždy, není-li uvedeno jinak: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
čtvrtek 28.3.

19:00 FOLKOVÝ KLUB: PETR LINHART Koncert písnič-

káře, poutníka, milovníka krajin a jejich příběhů. Svůj žánr nazývá landscape
folk. Nahrál tři sólová alba, ale vystupuje i s kapelou.
JARNÍ PUTOVÁNÍ – sobota 27.4., zahájení mší svatou ve Veliši, okruh Veliš
– Nespery – Bedřichovice – Lipiny – Sedlečko – Veliš

POUTNÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
1) ZBRASLAV – BEROUN – TETÍN – jednodenní; termín: čtvrtek 4. 4.
2) ŘÍMOV – KÁJOV – SCHLÄGL – dvoudenní poutní zájezd na jihočeská
poutní místa a do rakouského premonstrátského kláštera; termín: 10. a
11. 7. 2019 (středa, čtvrtek); duchovní doprovod: opat Jaroslav Šimek
3) MLADÁ VOŽICE (hrad, kostel, křížová cesta) – MORAVEČ (muzeum a
rozhledna) – BOROTÍN (hrad); jednodenní zájezd; termín: srpen 2019
Informace: u paní Laloučkové 736 472 794, u paní Kůželové 739 580 363, u
p. Follera 732 328 288; podrobnosti budou včas upřesněny.

Změna

programu vyhrazena. Srdečně zveme. Těšíme se na Vaši účast.
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA – JAROSLAV KOZEL
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
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SVATÁ HORA 2019

Duchovní programy a kurzy
v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2019

Začátek
7. 3. 2019

Konec

Název kursu

10. 3. 2019
Exercicie „Unést církev“

17.30 hodin

13.00 hodin

28. 3. 2019

31. 3. 2019
13.00 hodin

4. 4. 2019

7. 4. 2019
13.00 hodin

P. Ondřej
Salvet

Cena

1470,-- Kč

Čunek,

1470,-- Kč

SJ
Exercicie pro zdravotníky a ty,
kteří pečují o druhé „Zdroje

17.30 hod.

tor

P. Josef
„Postní duchovní obnova“

17.30 hodin

Exercitá-

útěchy pro trpící a pomáhající“

20

Mons.
Aleš Opa- 1470,-- Kč
trný
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