
 

 

07–08 / 2019 

Ročník XVI. ČERVENEC–SRPEN 2019, 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 30.6.2019. 

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

 

HODNOTA ČASU 

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má 

rok, zeptej se studenta, který propadl   

u zkoušek..  

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má 

měsíc, zeptej se matky, která         

předčasně porodila. 

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má 

týden, zeptej se vydavatele týdeníku. 

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má 

hodina, zeptej se zamilovaných,      

kteří čekají na rande. 

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má minuta, zeptej se někoho, komu právě 

ujel vlak. 

Jestli chceš pochopit, jakou cenu má vteřina, zeptej se někoho, kdo se právě 

vyhnul nehodě. 

mailto:tkabele@centrum.cz
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Jestli chceš pochopit, jakou cenu má setina vteřiny, zeptej se atleta, který   

vyhrál stříbrnou medaili na olympiádě. 

Dej hodnotu každému okamžiku, který prožíváš, přidej mu ještě více na    

hodnotě tím, že ho budeš sdílet s někým tak jedinečným, že si zaslouží 

tvůj čas. Pamatuj si, že čas na nikoho nečeká. 

(z knihy Bruno Ferrero: Potěšení pro duši, Portál 2016) 

 

Pěknou dovolenou! 

Člověk, který nezná úžas nad 

znovuobjevením zevšedněnělé 

krásy, člověk, který nechválí a 

neděkuje, vlastně živoří, nežije. 

Je čas pro práci, ale je i čas 

prázdnin a dovolených. 

V Bibli je psáno: Všechno má 

určenou chvíli, všechno má svůj 

čas: je čas budovat i čas bořit. 

Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kazatel 3, 1 – 8). 

Můžeme doplnit: je čas práce i čas učení, čas bez práce, čas bez školy! 

 

Zaměřovat se na krásu 

Prázdniny jsou časem podivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i poděko-

váním za to všechno. Nepříjemných věcí je dost po celý rok. Teď nastal čas 

být otevřený pro ty příjemné. Moje maminka říkávala: u jídla se nemluví o     

katastrofách. Zkusme to o dovolené! Mluvme o kráse, mlčme a podivujme se! 
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Učit se od dětí úžasu 

Ale i o prázdninách můžeme my dospělí do školy, do školy k dětem. Ony se 

totiž ještě umí divit: proč tak krásně kvetou kytky? Proč je voda tak             

průzračná? Proč je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze?        

Máme se učit od dětí, je tolik důvodů k úžasu! Během roku na to nemáme 

čas. Divíme se jiným věcem, často nepříjemným. Všechno má svůj čas. 

 

Člověk, který neumí být vděčný, živoří 

Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšedněnělé krásy, člověk, 

který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má potěšení z toho, 

že soused nemůže k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. 

Takový člověk je jako moucha na hrnci s medem. Co je mně po všech…? 

Jenže… Jenže i když má třeba dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu 

něco chybí. Co s tím? Křidélka neslouží, jsou slepena medem. Kdo pomůže? 

No, třeba právě ty děti! Ta jejich škola dětství. 

Z knihy P. Jana Rybáře SJ : Musíš výš 

 

RADOSTNÉ I POŽEHNANÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU! 
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA – SÁZAVA 

 

Významným, ale nedoceněným poutním místem je Sázava. Právě 4. 7. je 

svátek sv. Prokopa, se kterým je Sázava spojena. Pan Bílek pojednává ve 

své knize o „Sázavě svatého Prokopa“ na 14 stranách. Co vybrat do našeho 

časopisu? Určitě legendu o založení, potom několik dat z historie a něco 

málo z nedávné historie a ze současnosti. 

 

Založení kláštera Sázavského 

„Na tomto místě nebylo by snad vhodné pominout mlčením, kterak 

vznikl    milostí řízení Božího klášter Sázavský, ze kterých knížat a jak ze 

skrovného počátku působením Božím vzrostl v takovou rozsáhlost, jak ji dnes 

vidíme, aby byla i v tom, jako ve všech ostatních dílech své lásky, chválena 

ode všech věřících vznešená dobrota božská. 
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Tedy za času řečeného knížete Oldřicha, muže, jenž velmi ctil službu 

Bohu, žil poustevník jménem Prokop, rodem Čech ze vsi Chotouně, v slovan-

ském písmu, jež bylo kdysi vynalezeno a kanonicky zavedeno od nejsvětěj-

šího   biskupa Cyrila, velmi vzdělaný, světský kněz výtečný, pilně dbalý ta-

jemství počestného života a čistoty, později ozbrojen šatem mnišského slibu, 

trávil neohroženě život, samoten s Bohem samotným, maje záruku ve víře. 

Neboť hoře žárem celého ducha svého pro lásku k Ježíši Kristu, pohrdl 

ničemnou marností tohoto světa, a odřeknuv se domu, manželky, polností, 

příbuzných a přátel, ba i sebe samého, dal výhost lstivému světu a jeho bíd-

ným nádherám, a utíkaje z jeho hřmotného víru, odešel do ústraní samoty 

a usadil se na vršku jakési opuštěné jeskyně, v níž prý bydlelo tisíc ďáblů;  

jsa obrněn nebeskými zbraněmi a vystavěv tam hráze ctnosti, kterými by se 

mohl bránit proti psům hříchů, útoku duchovních ničemností a šípům          

našeptávání, a přirážeje své myšlení ke skále, kteráž jest Kristus, jal se 

mužně bojovati modlitbami, bděním a posty.“ 

 

O svatém Prokopovi 

K poustevničení si svatý Prokop vybral samotu u řeky Sázavy, kde žil            

v jeskyni, z které napřed vyhnal tisíc démonů. Kromě modlitby musel 

také pracovat, aby se nějak uživil. Proto je znázorňován jako oráč, který oře  

s čertem zapřaženým do pluhu. Podle legendy s ním dokonce vyoral tzv.  

Čertovu brázdu táhnoucí se od Sázavy až do Chotouně. 

To znázorňuje skutečnost, že sv. Prokop byl mužem s velkou duchovní mocí 

a tak jako Pán Ježíš a apoštolové sváděl a vyhrával mnohé duchovní bitvy  

se Zlým. Jeho zbraní byla modlitba, pokání a živá víra. Pověst o zbožném 

poustevníkovi se šířila po okolí a lidé začali svatého Prokopa navštěvovat       

s prosbou o modlitbu, radu a pomoc. Ten je sytil chlebem Božího slova          
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a podle možností se jim snažil pomáhat i hmotně. Jeho modlitby měly moc 

vyprosit i zázraky. 

Kníže Oldřich jednou na lovu stíhal jelena. Ten se uchýlil pod ochranu      

svatého Prokopa a tak se kníže s poustevníkem seznámili. Při tomto setkání 

svatý Prokop podal knížeti koflík s obyčejnou vodou, neboť neměl nic jiného, 

co by mu mohl k pití nabídnout. Božím řízením se voda proměnila v lahodné 

víno. Oficiální založení kláštera se většinou datuje k roku 1032. Za vlády    

Oldřichova syna Břetislava byl pak svatý Prokop ustanoven opatem. V roce 

1035 byl na Sázavě dokončen klášterní chrám. V témže roce byl také         

posvěcen od biskupa Šebíře v přítomnosti knížete Břetislava. 

 

Z historie kláštera: 

– 1032 – založení (kníže Oldřich, pražský biskup Šebíř, poustevník Prokop –  

benediktinský klášter) 

–  11. století – středisko staroslověnské liturgie 

–  1096 – mniši vyhnáni; latinská liturgie 

– 12. stol. – opat Sylvestr – stavební rozmach, v románském slohu 

– 1204 – svatořečení sv. Prokopa 

– počátek 14. stol. – rozestavěn nový klášter v gotickém slohu 

– husitské války – přerušení stavby, vyhnání mnichů 

– 17. a 18. st. – přestavba na nový barokní kostel, barokní přestavba   budov 

kláštera 

– 1785 – zrušení kláštera, kostel se stal farním; budovy kláštera          přesta-

věny na zámek 

– 1951 – klášter zestátněn  

– 2013 klášter navrácen Římskokatolické farnosti Sázava - Černé Budy a Be-

nediktinskému opatství Panny Marie a sv. Jana Křtitele v praž-

ských Emauzích. Benediktini se ale o část kláštera nezvládali starat, proto se 

stát na jaře roku 2018 rozhodl jejich podíl odkoupit, aby cennou památku za-

chránil. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_S%C3%A1zava-%C4%8Cern%C3%A9_Budy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emauzsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
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Současnost kláštera a farnosti 

Farářem je P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, kterého známe i z jeho     

občasného působení v naší farnosti. V běžnou neděli bývají mše svaté 

v 10:30. Od února 2019 je kvůli celkové opravě zhruba na dva roky uzavřen 

kostel svatého Prokopa v Sázavském klášteře, pravidelné bohoslužby jsou v 

kostele sv. Martina ve staré Sázavě. Tento kostel bezplatně a velkoryse na 

cca 2 roky zapůjčilo město Sázava. Letošní svatoprokopská pouť proběhne 

na začátku prázdnin v obvyklém čase; vzhledem k opravám kostela a fary 

bude letos menší a venku před kostelem v areálu Sázavského kláštera. 

(podle knihy Poutní místa Podblanicka, autor Radko Bílek, s využitím Wikipedie a webo-

vých stránek farnosti; autor kresby: JAN HEŘMAN www.hrady-zriceniny.cz) 

 

TENTO DOPIS PŘEVZAT SE SVOLENÍM Z ČECHTICKÝCH NOVIN 6/2019 

Čechtice, 29. 4. 2019 
Farnímu úřadu Čechtice, Důstojný pán p. Tomáš Kábele 

 
Vážený pane faráři, 

sdělujeme, že jsme se na našem posledním setkání spolužáků tříd IV. A a IV. B 

Měšťanské školy v Čechticích ze škol. let 1943–1948 rozhodli přispět částkou          

1 000 Kč na prováděnou opravu střechy kostela sv. Jakuba v Čechticích. 

Setkává se nás již jen několik, ale doufáme, že i tato malá částka bude Vám         

ku prospěchu. 

K našemu rozhodnutí přispívá především skutečnost, že v době naší školní         

docházky byl naším váženým a milovaným učitelem náboženství vyučující pan fa-

rář pán Jan Novák, který je pochován na zdejším hřbitově. A je pro nás stále      

vzorem ctihodného člověka. 

Naše adresy v době školní docházky byly: 

Granát Jar. – Bubeneč Lhota    Kolanda Frant. – Práchňany 

Bukovská M. – Čechtice   Gutová M. – Otročice 

Keroušová M. – Otročice  Sládková O. – Čechtice 

Šulcová M. – Práchňany   za kolektiv spolužáků: Olga Sládková 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ČERVENEC, SRPEN – SLAVNOSTI, SVÁTKY A 

NĚKTERÉ PAMÁTKY 

3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola 

4. 7. památka sv. Prokopa, opata 

5. 7. slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, pa-

tronů Evropy, hlavních patronů Moravy 

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 

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 3. čtvrtletní – do 30.6.; na 4. čtvrtletní – bude 

možné zapisovat během měsíce září v sakristiích kostelů 
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APOŠTOLÁT MODLITBY – ČERVENEC  

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví 

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, 

přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo. 

Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať 

všude objevují radost z Boží blízkosti. 

APOŠTOLÁT MODLITBY – SRPEN 

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání 

Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ 

skutečného lidského zrání. 

Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny man-

žele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách. 

 

POUTĚ A DALŠÍ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI:  

Poutě v naší farnosti – červenec a srpen 2019 

Datum  Čas  Místo Svátek 

14.7. 9.30 Křivsoudov  Rozeslání sv. apoštolů 

28.7. 14.00 Čechtice  Sv. Jakub  

18.8.  Jeníkov Nanebevzetí Panny Marie  

 

SBÍRKY ZA KVĚTEN 2019 

Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

5.5. 1 150 2 330   3 480 

12.5. 3 850    3 850 

19.5.  2 390   2 390 

26.5. 1 010 2 130 1 810  4 950 

Celkem 6 010 6 850 1 810 0 14 670 
 

Svatopetrská sbírka na bohoslovce  30. 6. 2019 

PRVNÍ PÁTEK Křivsoudov, 17.15 adorace a sv. smíření, 18.00 – mše svatá 
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ZMĚNY V ČERVENCI –  7.7. Čechtice  8:00 bohoslužba slova místo mše 

– 21.7. v Borovnici bude v 11:00  bohoslužba slova místo mše   

– 28.7 bude mše svatá v Čechticích ve 14:00  

 

CHARITA VLAŠIM – program na červenec: 

3.7. středa 16 – 18 Setkání při kávě pro neformálně pečující 

4.7. čtvrtek  14 – 16 Klub seniorů - společenské hry 

10. a 11. 7. – Poutní zájezd Schlägl - obsazeno 

18.7. čtvrtek  14 – 16 Klub seniorů - tvoření 

25.7. čtvrtek  14 – 16 Klub seniorů - korálkování 

Univerzita třetího věku ve Vlašimi: Charita Vlašim  ve spolupráci s Univerzi-

tou Karlovou – MFF:  

• Na podzim 2019 bude probíhat dvousemestrální kurz na téma Meteo-

rologie a společnost; přednáší prof. RNDr. Jan Bednář CSc. 

• A také seminář Geometrie v architektuře a malířství s RNDr. Petrou 

Surynkovou, PhD. 

• přihlášky do poloviny září: (pí Laloučková, pí Kůželová, p. Foller) 

Na podzim 2019 bude pokračovat seminář První republika v rámci Akademie 

třetího věku ve spolupráci s VŠP v Kutné Hoře prostřednictvím VISK.  

Není-li uvedeno jinak, akce se konají v CHARITNÍ KLUBOVNĚ,  Na Valech 322, Vlašim. 

Změna programu vyhrazena; aktuální informace naleznete na internetu –               

www.vlasim.charita.cz nebo se informujte na tel. č. 739 580 363, 736 472 794 

 

POUTĚ A DALŠÍ AKCE V OKOLÍ: 

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ NA SÁZAVĚ – slavnost sv. Prokopa, čtvrtek 

4.7., mše sv. 8.30 P. František Čech, novokněz; poutní mše sv. v 10.30 – P. 

Vít Uher, farář u sv. Prokopa Praha 

Velká pouť – neděle 7.7. 2019 – 10.30 – Slavnostní mše sv. P. Jan Kotas, 

rektor Arcibiskupského semináře a kanovník  

http://www.vlasim.charita.cz/
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100 LET KAPLIČKY U KNĚŽNY 5.–7.7. Studený a Petrova Lhota program 

od pátku do neděle; v neděli 7.7. ve 14:00 – mše svatá u kapličky 

 

VELEHRAD – DNY DOBRÉ VŮLE – 4. a 5. 7. 2019; slavnostní poutní mše 

svatá – 5. 7., 10.30 Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Charles D. Balvo, 

apoštolský nuncius v ČR; koncelebrují čeští i zahraniční biskupové; 

poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava 

ZPÍVÁNÍ NA MALÉM BLANÍKU – Podblanický smíšený sbor a orchestr pod 

vedením pana Jiřího Volka Vás zve na koncert, který se bude konat v neděli 

21. července 2018 v 15 hodin (u příležitosti svátku sv. Máří Magdaleny) 

ČECHTICE, Svatojakubské slavnosti, pátek a sobota 26. a 27. 7. – v rámci 

oslav vystoupí v pátek 27.8. v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Čechticích  

Dětská scholka a v 19 hodin Diogenes a přátelé 

SUDĚJOV, SVATOANENSKÁ POUŤ – v den slavnosti, pátek 26. 7., 10.00 – 

mše sv. s novokněžským požehnáním, P. PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, PhD.; 

sobota 27. 7., 10.00 – mše svatá s novokněžským požehnáním, P. František 

Čech; neděle 28. 7., 8:30 P. Mgr. Michal  Procházka, farář; 10:30 hlavní 

poutní mše sv. – P. ThDr. Jan Balík, PhD., biskupský vikář pro diakonii 

ČECHTICKÁ LILIE, 35. ročník – sobota 3. srpna 2019 od 15 hodin na farské 

zahradě v Čechticích; účinkující – Strunovrat (Slatiňany); Sayem (České Bu-

dějovice); Sally Gardens (Praha); Ivo Jahelka (Jindřichův Hradec); Pergamen 

(České Budějovice) 

Tábor Noemova archa: 

Omlouváme se, ale  kvůli nízkému počtu zájemců jsme nuceni tábor v Nemíži 

v termínu 15.-19.7.2019 zrušit. Na děti se budeme těšit při nějakých dalších 

akcích. Děkujeme za pochopení.  Za vedoucí Lenka Vítová 
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Ze života farnosti Vlašim: 

K 1. červenci odchází z naší farnosti kaplan Lukáš Okurka a nastupuje do 

Zdislavic. Na místo vlašimského kaplana nastoupí k 1. 7. 2019 novokněz P. 

Václav Revenda. Přivítání našeho nového kaplana bude při mši sv. v pondělí 

15. července v 18:00 ve farním kostele. 

V letošním roce v termínu od 10. do 14. listopadu se u příležitosti 30. výročí 

svatořečení sv. Anežky koná národní pouť do Říma. Kdo byste se chtěli při-

dat k farnosti Český Brod s P. Martinem Sklenářem, obraťte se přímo na 

něho (tel. 728 384 833) anebo na Michala Rybníčka (tel. 604 279 870), který 

má rovněž bližší informace.         (převzato z časopisu Dotek) 

ŽELIV – 11.–.16.8. DUCHOVNÍ CVIČENÍ kněz Karel Satoria. Již potřetí do 

želivského kláštera zavítá otec Karel a pozve nás na hlubinu, abychom mohli 

načerpat to, co nám Bůh chce zcela zdarma darovat. 

20.–.25.8. LETNÍ ŠKOLA LITURGIKY Smyslem je umožnit účastníkům na-

čerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, co znamená slavit 

svatá tajemství; stanout před Otcem, jednat s pečetí jeho Ducha a sytit se tě-

lem Syna.     Kontakt: recepce@zeliv.eu; 731 598 889 

KLOKOTY U TÁBORA 

Čtvrtek 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 17.00 – mše svatá 

Pátek 16.8. – vigilie Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – 17.00 – mše svatá 

Sobota 17.8. – Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – 8.00 – 

mše svatá s novokněžským požehnáním; 10:00 – hlavní mše svatá; 14:00 – 

beseda s hostem, 15:00 – klokotské hodinky se svátostným požehnáním; 

17.00 – mše svatá 

Neděle 18.8. – 10:00 – mše svatá; 15:00 – klokotské hodinky se svátostným 

požehnáním  

mailto:recepce@zeliv.eu
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PŘÍLOHA – FOTOGRAFIE A POZVÁNKY 

FARNÍ DEN ČECHTICE – 16. 6. 2019 
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90 LET STUDÁNKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 23. 6. 2019 
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BOROVNICE – KŘEST VIKTORIE BARBORY KUKLÍKOVÉ (1.6.) 
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BOROVNICE – SVATBA MIROSLAVA FILIPA A MARTINY URBÁNKOVÉ (1.6.) 
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BOROVNICE – SVATBA VÍTA KUKLÍKA A JANY ŠKOBISOVÉ (8.6) 
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BOROVNICE – KŘEST KRISTÝNY BARBORY VACÍKOVÉ (29.6.) 
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