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Ročník XVI. ZÁŘÍ 2019, číslo 9. 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 25.8.2019. 

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

 

Milí farníci, ze strnišť ještě úplně nefouká, 

nicméně je pravda, že závěr prázdnin a 

dovolenkového času je tu. 

Po zaslouženém odpočinku a načerpání sil 

bychom se zase měli vrátit k plnění svých 

všedních povinností. Ten, kdo žije v Kristu, ten 

cítí, že žádná jeho činnost ani povinnost, však 

není všední, že je k oslavě Boha a posvěcení 

daného člověka. Jednou z těchto nenápadných 

povinností je  modlitba. Chtěl bych Vás ve vší 

pokoře požádat, zda byste se do svého 

modlitebního pořadu nezařadili i modlitbu ke sv. Ritě. Naše farní budovy, jak v 

Čechticích, tak v Křivsoudově  již potřebují stavební zásahy, což je samozřejmě 

potřeba zajistit poměrně velkým množstvím financí a práce. Není úplně 

nepravděpodobné, že bychom v Čechticích  mohli vybudovat komunitní 

centrum, které by zabezpečilo  bohatý vějíř farních aktivit.. Stejně tak je potřeba 

řešit situaci na křivsoudovské faře, kde je otázka, jak vůbec postupovat, zda 

budovu v budoucnu odprodat, pronajmout či jak najít prostředky na opravu 

mailto:tkabele@centrum.cz
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krovu a střechy. Myslím, že Bůh vždycky má připraveno řešení, které člověka 

nenapadne ani v nejbláznivějších snech. Světice z Cassie je mocnou 

přímluvkyní, což je nejen zkušenost univerzální církve, ale i mě samotného a 

řady lidí v mém okolí. Svěřme jí tedy s veškerou důvěrou výše zmíněné 

pastorační a ekonomické záležitosti naší farní obce. 

V kostele budou k dispozici publikace Nauč nás modlit se – Modleme se 

společně se svatou Ritou. Zmíněné dílo je možností, jak se stručně seznámit  

s životem Rity, ale především kniha  nabízí širokou paletu modliteb k její 

osobě. Kniha bude k dispozici za poloviční cenu 100 Kč. Peníze můžete 

vhazovat do kasičky v kostele. Další příležitostí k setkání s italskou světicí 

může být film z roku 2004 Svatá Rita ve slovenštině např. na 

https://gloria.tv/video/QFyAVzTA8Sc34AXjJq3bcwyiB. 

 

Děkuji Vám za případné modlitby a žehnám Vám i všem těm,  

které máte na srdci, P. Tomáš 

 

SVATÁ RITA Z CASSIA (Rita de Cassia); 22. května, nezávazná památka 

Postavení: poustevník 

Úmrtí: 1457 nebo před tímto rokem 

Patron: v bezvýchodných situacích a obtížných zkouškách; zoufajících 

žen i žen neplodných a rodičovství; nešťastných manželů; 

vzývána při manželských problémech a pomocnice proti 

neštovicím 

Atributy: trnová koruna, event. rána na čele způsobená trnem z koruny, 

kříž nebo palmová větev se třemi korunami, Kristus, P. Maria, 

výjimečně růže 

https://gloria.tv/video/QFyAVzTA8Sc34AXjJq3bcwyiB
https://gloria.tv/video/QFyAVzTA8Sc34AXjJq3bcwyiB
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ŽIVOTOPIS SVATÉ RITY 

Pochází z Roccaporena. Stala se manželkou, matkou, přičemž se procvičovala 

v trpělivosti a lásce, prožívajíc kruté zkoušky. Mezi ně patřila i vražda manžela 

a příprava synů na pomstu, jak bylo zvykem. Bůh pro její modlitby dalšímu zlu 

zabránil tím, že syny vzal k sobě. Rita po mnohých překážkách, v zázračném 

doprovodu tří světců, vstoupila do kláštera. Vynikala v kontemplaci o utrpení 

Páně a odměnou jí byla otevřená rána z trnové koruny na čele. Pro pověst 

svatosti a divů dostala titul: "svatá v nemožných záležitostech." 

(obrázek: www.shutterstock.com) 

 

 

 JSME JAKO DIAMANTY 

Jednoho dne mě vedoucí pozvali na 

šálek čaje. Byl to starší manželský pár, 

velice duchovní. S šálkem čaje v ruce 

jsem se jich zeptal: „Jak spolu ve spo-

lečenství vycházíte?“ Pamatuji si na 

slova ženy: „Jsme tady jako diamanty, 

které se vzájemně obrušují.“ 

Zamyslel jsem se nad tím: diamant je vzácný a velmi cenný, ale tvrdý. Diamant 

se dá obrousit pouze jiným diamantem, protože jakýkoli jiný nástroj by se zlo-

mil. Chtěla mi svými slovy říct, že všichni mají zvláštní charismata a talenty, 

ale život ve společenství není jednoduchý. Všichni se setkáváme s různými 

těžkostmi, ale skrze ně zrajeme. Nikdy na tuhle její větu nezapomenu. 

Byl to skvělý zážitek, na který se nedá zapomenout. 

Z knihy Momentky z mých cest, Elias Vella; ilustrační obrázek: www.clipart-library.com 
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PRAVDA A LEŽ 

 

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou. 

-Dobrý den. Řekla lež. 

-Dobrý den. Odpověděla pravda. 

 

-Nádherný den. Řekla lež. 

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo. 

-Nádherný den. Řekla tedy pravda. 

 

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež. 

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila. 

 

Běžela lež k vodě a řekla... 

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme. 

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži. 

 

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly. 

 

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla. 

 

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni 

se jí děsili, když ji uviděli. 

 

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu než    

nahou pravdu. 
 

Jean-Léon Gerôme, 1896; ilustrační obrázek: www.vectorstock.com 

http://www.vectorstock.com/
http://www.vectorstock.com/
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Jeníkovský zvon – už dva roky 
V rámci pravidelného cyklu Českého rozhlasu České Budějovice „Hlasy 

jihočeských zvonů“ se ve 34. týdnu (19. – 25. 8. 2019) každý den před poled-

nem vysílal hlas zvonu cis3 (z roku 2017, ulitého firmou Ecat Campane v pie-

montském Mondovi v Itálii) z věže kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Jení-

kově u Čechtic. 

Každý den od pondělí do neděle ohlašují z rozhlasu poledne zvony, 

každý týden z jiného kostela nebo kaple. 

Záznam zvuku jeníkovského zvonu je ke stažení i k poslechnutí na we-

bových stránkách farnosti. 
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POUTNÍ MÍSTA 

PODBLANICKA 

– VLAŠIMSKÁ 

LORETA 

Svatá chýše stojící na Spá-

leném či Holému vrchu 

(505 m n. m.) u Vlašimi si 

jako jediná na Podblanicku 

uchovala od doby vzniku 

své původní poslání. Proč 

tomu tak bylo, když patří k nejmladším? Na otázku neznáme odpověď, zvláště 

když za panování Josefa II., byly převážně rušeny o samotě stojící kaple.  

Majitel vlašimského panství František Antonín hrabě z Weissenwolfu (1680–

1715) nechal na Spáleném vrchu vybudovat Loretu, o jejíž stavbu požádal kon-

zistoř v roce 1703 a 31. srpna téhož roku získal souhlas. S jeho podporou bylo 

dále ve Vlašimi vystavěno roku 1705 nové děkanství a opraven kostel sv. Jiljí. V 

kapli na Loretě u Vlašimi měla se po celý rok na věčné časy každého dne sloužiti 

mše svatá, proto jeden kněz se vydržovati měl a jemu z důchodu panského ročně 

300 zlatých platiti. 

Svatou chýši nad Vlašimí dobudoval roku 1706 vlašimský hraběcí stavitel Jan Jiří 

Erhardt a kaple byla téhož roku 15. července benedikována. Po stránce stavební 

se řadí vlašimská Svatá chýše obdélníkovým půdorysem k loretánským svatyním 

barokního období. Stojí na osamoceném návrší, které je zvýšeno o cihlový taras 

se dvěma schodišti. Poněkud neobvyklá je přistavěná věž s cibulovitou střechou.  

Lesní průhled byl záměrem již při výsadbě stromořadí a rámuje pohled k architek-

tonickému vrcholu. Lipové stromořadí patří k největším v naší zemi. A tak na 

těchto místech nacházíme oku i duchu lahodící vjemy, které jistě v dohledné době 

poskytne také renovovaný objekt kaple. 
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Loretská pouť, jak ji vidíme dnes, vychází z přerodu církevních poutí, které nabý-

valy v 19. století komerční i zábavní charakter. Po založení Lorety je sem přesu-

nuta vlašimská pouť, která se koná v neděli po dni Narození Panny Marie, tj. po 

8. září. Hezký zvyk se vytvořil, když si návštěvníci odnášeli charakteristické hrnky 

a koflíky na šňůrce, Odtud se odvíjelo pojmenování pouti, hrníčková. Muži obdr-

želi od žen hrníčky a ti na oplátku obdarovávali ženy perníkovým srdcem.  

Z mnoha pohledů zajímavě vylíčil loretskou pouť vlašimský rodák Servác Bonifác 

Heller, když psal, že to býval slavnostní den pro vlašimské i okolní lidi, kam do-

cházela procesí až z Moravy a Haliče, ba i z alpských rakouských zemí. Dopo-

ledne náleželo bohoslužbám a pobožnosti, druhá část dne zábavě a trhu. Přiblížil 

také tehdejší zcela ojedinělé řešení kůru, což přinášelo nevšední zážitek. Hudební 

prožitky nám vypsal Heller jistě víc než autenticky, jelikož jeho otec tam byl povi-

nen obstarávat o pouti hudbu se zpěvem a syn tam hrál i zpíval. Trh o loretské 

pouti nazval jakýmsi veletrhem, ale dodal: Ano, loretánská pouť bývala svého 

druhu takřka velkolepá, živá, šumná, ba hlučná a přitom přece, abych tak řekl 

jaksi aristokraticky prostá: žádné zázraky, žádné votivní tabulky, žádná věnování, 

žádné obětiny… Nic než slavnostní kázání pod širým nebem a obvyklé sváteční 

bohoslužby v kostele. Tak bývalo. Ale prodlením času loretánská pouť stále ocha-

bovala, upadala a stala se posléz slavností snad už jen okresní, ne-li docela 

místní, a trh její chudl stále, až poklesl poslední dobou na nepatrný, téměř ves-

nický „jarmárek“. 

Loretskou pouť navštěvoval rád také Bedřich Smetana, který v letech 1835–1844 

žil se svou rodinou v nedalekých Růžkových Lhoticích a na loretskou pouť něko-

likrát zavítal. V jeho pozdějším díle se pak vyskytují pasáže, které jasně ukazují, 

že se jedná o Smetanovy vzpomínky z dětství stráveném na venkově. 

 

O Loretě jsme psali v květnu a v září 2017 v souvislosti s opravami, které tam 

byly provedeny a u příležitosti pochodu, při kterém jsme Loretu navštívili.  

Poutní mše sv. na Loretě se koná v neděli 8. září v 15:00. 

(podle knihy Poutní místa Podblanicka, autor RADKO BÍLEK, citováno z diplomové práce 

Lenky Šimánkové; autor kresby: RICHARD DUŠEK) 
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

ZÁŘÍ – SLAVNOSTI, SVÁTKY  

A NĚKTERÉ PAMÁTKY 

8. 9. svátek Narození Panny Marie; dosvědčuje víru 

křesťanů, že se Panna Marie narodila bez dědičného 

hříchu – jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den na-

rození pro nebe). Podle dnešního data byl stanoven den 

početí Panny Marie (8. 12.); Mezinárodní den boje proti 

negramotnosti 

14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže 

15. 9. památka Panny Marie Bolestné 

16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice; Den církevního školství 

21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny 

28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; Den 

české státnosti, statní svátek 

29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na 4. čtvrtletí – bude možné zapisovat během mě-

síce září v sakristiích kostelů 

APOŠTOLÁT MODLITBY – ZÁŘÍ  

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů – Aby politici, vědci a ekonomové 

společně pracovali pro ochranu moří a oceánů. 

Národní úmysl – Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého 

místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání 
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POUTĚ A DALŠÍ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI:  

Datum  Čas  Místo Pozn.: 

8.9. 9.30 Křivsoudov  POUŤ 

15.9. 11:00 Zhoř  POUŤ; v Borovnici nebude mše 

 

Žehnání školních potřeb – 1.9.  

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

SBÍRKY ZA ČERVEN A ČERVENEC 2019 

Datum Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

2.6. 965 1 760   2 725 

9.6. 1 315 1 170   2 485 

16.6.  1 940 2 390  4 330 

23.6. 1 340 2 010   3 350 

30.6. 1 220 1 880   3 100 

Celkem  4 840 8 760 2 390 0 15 990 

7.7. 550 2 100 1 560  4 210 

14.7. 708 1 570   2 278 

21.7. 1 227 2 970   4 197 

28.7. 1 050 1 830 3 080  5 960 

Celkem  3 535 8 470 4 640 0 16 645 

Koncert   Pouť     3 000 

 

Další sbírka: Svatováclavská sbírka na církevní školství   29. 9.  

 

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ OKOLO LUKAVCE – sobota, 19. října 

Znovu se vydáme na jih od naší farnosti. Už jsme navštívili Onšov, Chýsto-

vice, Křešín, Načeradec, Mezilesí a Smilovy Hory. Tentokrát projdeme po 

zpevněných cestách a silnicích Kopaniny, Novotinky, Dolní Lhotu a Velkou 

Ves. Podrobnosti ještě v příštím Svatém Jakubu a na nástěnkách.         

Změny vyhrazeny! 
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PROGRAM FARNÍ CHARITY VLAŠIM  

• Úterý 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., vždy 14:00–16:00: Trénování paměti 

• Středa 4. 9., 16:00-18:00: Setkání při kávě pro neformálně pečující 

• Čtvrtek 5.9. 14:00–16:00: Klub seniorů – TVOŘENÍ 

• Čtvrtek 12. 9. Klub seniorů – přednáška PhDr. Ireny Lesové: Proč MUŽ A 

ŽENA, současné pojetí 

• Čtvrtek 12. 9. Klub seniorů – Arteterapie 

• Úterý 24. 9. Akademie třetího věku – 7 trpaslíků (sedm nejmenších evrop-

ských států) 

• Čtvrtek 26.9. Korálkování – vánoční ozdoby 

• Úterý 1.10. – Podzimní setkání seniorů – mše svatá + setkání 

• Na podzim 2019 bude pokračovat dvousemestrální kurz: Optické a akus-

tické jevy v atmosféře; přednáší prof. RNDr. Jan Bednář CSc. 

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

kovou, PhD. 

• přihlášky do poloviny září: (pí Laloučková, pí Kůželová, pí Veletová) 

FOLKOVÝ KLUB – MILLI 

JANATKOVÁ – 26.9. 19:00 

HLUBOKO je nový projekt Milli Janatkové založený 

na osobitých aranžích nejstarších českých hudeb-

ních památek a lidových písní. K tvůrčímu prů-

zkumu podstaty české kultury se Milli dostala přirozeným vývojem od zkoumání osobních 

rodových kořenů. NOVÁ PÍSEŇ A VIDEOKLIP BUOH vychází z jedné z nejstarších du-

chovních písní Evropy Buoh všemohúcí (z konce11.století). Hlavní motiv je doplněný o in-

spiraci tradičními písněmi ze Západního Bengálska, kde Milli strávila krásný čas na tvůr-

čím turné. 

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 

 

http://www.vlasim.charita.cz/
http://www.vlasim.charita.cz/
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Farnost Vlašim v sobotu 21. září pořádá POUTNÍ ZÁJEZD DO FILIPOVA 

A JABLONNÉHO v Podještědí. Poutníci, hlaste se v hojném počtu u paní 

Libuše Němcové 722 741 955. 

 

TEEN ERA VÍKEND: KLETBA EGYPTSKÉ MUMIE 

13.-15.9.; Fara v Křivsoudově; Registrace: www.eracz.cz 

Cena: 250,- Kč (sourozenci 200,- Kč); Už se na tebe všichni těšíme! 

Kontakt: Honza 777 811 574; Martin  732 119 470 

 

POUTĚ A DALŠÍ AKCE : 

Národní svatováclavská pouť 2019 

Národní svatováclavská pouť proběhne v pátek 27. a 

v sobotu 28. září. Chrám Nanebevzetí Panny Marie i 

bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi jsou z důvodu 

rekonstrukce uzavřeny. 

V pátek 27. září tedy v 18.50 přivítáme relikvii 

sv. Václava v Brandýse nad Labem u kostela Obrá-

cení sv. Pavla, kde následně proběhne Svatováclavský koncert. Ve 20.00 vyjde od 

kostela Obrácení sv. Pavla průvod do Staré Boleslavi. Zde dojde v 20.30 k odhalení 

busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava. V 20.50 proběhnou nešpory 

v kostele sv. Klementa, kde bude uložena relikvie sv. Václava. 

V sobotu 28. září proběhnou v 7.00 ranní chvály v děkanské zahradě, násle-

duje v 7.30 a v 8.30 mše svatá v děkanské zahradě. Poutní mše svatá na Marián-

ském náměstí ve Staré Boleslavi proběhne tradičně v 10.00 a jejím hlavním cele-

brantem bude apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo. 

V děkanské zahradě se uskuteční v 14.00 modlitba za národ u Palladia země 

české. V 17.00 se u kostela sv. Klementa rozloučíme s relikvií sv. Václava a v 18.00 

proběhne podvečerní mše svatá v děkanské zahradě. 

                Klidová zóna pro poutníky je připravena v děkanské zahradě a poutníci 

mohou přijmout svátost smíření během dopoledne v děkanské zahradě. 

http://www.eracz.cz/
http://www.eracz.cz/
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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 

přidat 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) 

 

KLÁŠTER ŽELIV VČERA A DNES VE FOTOGRAFII 

Klášter premonstrátů Želiv, 19.5. – 30.9.2019 

KLÁŠTER ŽELIV – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

13. 9. 2019 výročí 880 let – program  od 13 hodin; mše svatá 18:00 

kostýmované prohlídky: večer vždy v celou hodinu 

POUŤ ŽELIV – 8. 9.; podrobnosti budou včas na farním webu 

NAROZENINOVÝ KONCERT 

NADI URBÁNKOVÉ (80 let) 

21. září od 18 hodin, 

Premonstrátský klášter v Želivě, 

vstupné 149 Kč 

 

KLÁŠTER ŽELIV – Manželé Robert a Vicki de Hoxar (GB) + tým 

Seminář Otcovo Srdce 19.–24. 9. Ve spolupráci s modlitebním týmem mů-

žete zakusit Boží lásku, která osvobozuje od strachu a přináší radost a pokoj 

za jakýchkoli životních okolností. Bůh nás jednoduše miluje! 

 

CITÁT NA ZÁVĚR: 

Pozorováním stromů a polí  

jsem se naučil vše, co vím o Bohu.  

Nemám žádné jiné učitele než buky a duby. 

Sv. Bernard z Clairvaux (+ 20.8.1153) 
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PŘÍLOHA – FOTOGRAFIE A POZVÁNKY 
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