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Ročník XV. Březen 2017, číslo 03. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Články vítány. 

Pro kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř.                 Náklady na tisk 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte 

do sbírky. Vychází zpravidla poslední neděli předchozího měsíce. Sestavil Jiří Foller. 

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

www.farnostcechtice.cz; www.farnostcechtice.rajce.net  

 

POSELSTVÍ SVATÉHO 

OTCE FRANTIŠKA            

K POSTNÍ DOBĚ 2017 

Drazí bratři a sestry,  

postní doba je novým začátkem a cestou, která 

vede k bezpečnému cíli: k Velikonočnímu 

zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smr-

tí. Toto období má naléhavou výzvu k obrácení; 

křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu 

„celým srdcem“, neuspokojoval se průměrným 

životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopus-

tí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tím projevuje svou vůli k odpuštění.  

 

Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život prostřednictvím posvátných pro-

středků, které nám církev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slo-

vo, k jehož poslechu jsme v tomto období zváni. Zvláště bych se chtěl pozastavit u podobenství o 

boháči a Lazarovi. Je potřebné vzít vážně i to, co nám evangelium odhaluje o onom boháčovi. 

Na rozdíl od Lazara je označen pouze jako „boháč“. Jeho hojnost se odráží v šatech, jaké si obléká, 

a v jejich v přehnaném přepychu. Šarlat byl totiž velice ceněný, více než stříbro nebo zlato, a proto 

byl vyhrazen božstvím a králům. Bohatství tohoto člověka je přehnané i proto, že „Každý den pořá-

mailto:tkabele@centrum.cz
http://www.farnostcechtice.cz/
http://www.farnostcechtice.rajce.net/
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dal skvělou hostinu“ (v. 19). V něm se dramaticky ukazuje porušenost způsobená hříchem, která se 

uskutečňuje ve třech následujících výrazech: v lásce k penězům, v marnosti a v pýše 

 

„Kořenem všeho zla je láska k penězům“ (1 Tim 6,10). Ta je hlavním motivem korupce a zdrojem 

závisti, hádek a podezírání. Peníze nás nakonec mohou ovládat a stát se tyranským idolem. Místo 

toho, aby se nám peníze staly nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solidarity s druhými, 

mohou nás i celý svět zotročovat logikou sobectví, jež nedává prostor lásce a je překážkou pro mír. 

  

Podobenství nám také ukazuje, že boháčova nenasytnost ho vede k marnivosti. Jeho osobnost se 

realizuje v tom, že předvádí druhým, co si může dovolit. Okázalost však zakrývá vnitřní prázdnotu. 

Jeho život je uvězněn ve vnějškovosti a v té nejpovrchnější a nejvíce pomíjející existenční dimenzi. 

 

Nejvyšším stupněm morálního úpadku je pýcha. Bohatý člověk se obléká, jako by byl králem, před-

stíraně se chová, jako by byl nějakým bohem, a zapomíná, že je obyčejným smrtelníkem. Pro člově-

ka zkaženého láskou k bohatství neexistuje nic jiného než jeho „já“, a proto lidé kolem něj jsou mi-

mo jeho zorný úhel. Připoutanost k penězům plodí určitý druh slepoty: boháč nevidí hladového 

chudáka, posetého ranami a vyčerpaného svým ponížením.  

 

Když se na něj díváme, chápeme, proč evangelium tak ostře odsuzuje lásku k penězům: „Nikdo 

nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, anebo se bude 

prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ 

 

Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým 

Kristem ve slově, ve svátostech a ve vztahu k bližním. Kéž Pán – který během čtyřiceti dní na 

poušti překonal pokušitelovy nástrahy – nám ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch 

Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího slova, abychom byli očištěni 

od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili Kristu přítomnému v potřebných bratřích.  

 

Povzbuzuji všechny věřící, aby vyjádřili tuto duchovní obnovu i svou účastí na postních aktivitách, 

které v různých částech světa pořádá mnoho církevních organizací s cílem posilovat kulturu setkání 

v jediné lidské rodině. Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství 

dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční 

radost a svědčit o ní. 

                                                                                    (ilustrační obrázek převzat ze stránek farnosti St. James the Great.org.uk) 
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Koncert „Děkujeme Vám“  

proběhl v sále KD ve Vlašimi na Blaníku. Vyrazili jsme znovu autobusem, kde největší část 

cestujících tvořily děti. Většina z nich byla součástí Dětské scholky, která byla jedním 

z vystupujících v nabitém programu. Více toho o sobě napsali na jiném místě časopisu. 

Čechtické účinkující jsme potkávali v zákulisí i na pódiu. Druhým souborem byl sbor dětí a 

mládeže z Čechticka Pikolino s doprovodnou kapelou. Bravurně moderovala profesionální 

hlasatelka Jana Peroutková. Posledním vystupujícím byl Vlašák, křesťanská kapela 

z Vlašimi.  

Mezi jednotlivými vystupujícími byly předány věcné ceny vítězům tipovací soutěže, výtvar-

né soutěže a zasloužilým pracovníkům Charity. Děti z azylového domu zahrály pohádku O 

červené Karkulce. Vedle programu na hlavním podiu probíhal i malý misijní jarmark, tom-

bola a aktivity pro děti. Bohaté bylo i občerstvení. 

Tato akce byla jen onou příslovečnou špičkou ledovce v činnosti vlašimské charity. Škála 

aktivit Farní charity Vlašim, která dnes čítá už několik desítek zaměstnanců a dobrovolníků, 

je velmi bohatá – domácí zdravotní péče, občanská poradna, osobní asistence, pečovatelská 

služka, půjčovna pomůcek, místo materiální pomoci a také pořádání krásných akcí, jako byla 

např. Benefiční koncert. 
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Štěpán Smolen – Buď, kde jsi 

Dnes se naposledy vrátíme k podnětné přednášce Štěpána Smolena a k jeho stejnojmenné knize.  Formou 

dialogu v ní uvažuje  o smyslu života, hledání povolání a  hlavně o stálosti v nestálé době.

PATERO ZÁSAD pro křesťanský život: 

1. STAREJ SE SÁM O SEBE 

2. BUĎ KDE JSI A DĚLEJ, CO DĚLÁŠ 

3. POSTAV SE NA CELNÍKOVO MÍSTO 

4. ZAČNI VENKU A POKRAČUJ DOVNITŘ 

5. ZAMILUJ SI VŠEDNÍ DEN 

 

„Jasně, všechno je třeba zvážit,“ řekl jsem. „Dál hledat tu správnou cestu.“ 

„A jak ji hledáš?“ 

„Prostě se rozhlížím kolem sebe. Sem tam zkusím na nějaké odbočce ujít pár desítek 

metrů, kam vede. Pomrkávám po ženách po ženách i po řeholních komunitách. Sem 

tam se zasním, co by mohlo být.“ 

„Hledáním nenajdeš, ozval se můj rádce. „Petr nehledal povolání – spravoval sítě a 

chytal ryby. Přesvatá Panna nepátrala, jak se stát Bohorodičkou. Modlila se, pracova-

la a obojím čekala na oslovení. Modlitba a práce jsou dva skutečné způsoby bdění, 

dvě tváře čekání na slovo Hospodinovo. Snění není nic. Říkáš tomu hledání, ale jen 

bloudíš v neskutečnu. Představivost tě vede na kraj světa, a zatím ses nehnul z místa. 

Neudělal jsi ani krok ke svatosti. Jediným okopaným záhonem, jediným Otčenášem 

bys udělal víc. Nenajdeš nic, pokud budeš utíkat z přítomnosti. Jenom v ní můžeš na-

jít Boha.“  

„Jak ale poznám, kde mám být? Jak zjistím, že právě sem jsem povolaný?“ zeptal 

jsem se netrpělivě. 

„BUĎ, KDE JSI. DĚLEJ, CO DĚLÁŠ. A srdce ti napoví. Jen se drž svého prvního 

povolání – od hříchu k touze po Pánu. Pak už je spousta stezek do království. Ale 

mnohem důležitější než si správně vybrat je vytrvat. Každá cesta, která není ze své 

podstaty hříšná, tě dovede k cíli, pokud na ní zůstaneš. 
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 Dětská scholka 

S dětskou scholkou se ještě 

na chvíli vrátíme do adventní 

doby, protože to pro nás nebyla 

jen doba plná očekávání na 

narození Ježíška, ale i doba plná 

zpívání.  

Začali jsme v předvečer první adventní neděle v Křivsoudově na náměstí, 13. 12. 

jsme zazpívali adventní písničky na tradičním jarmarku v Domašíně a 18. 12. jsme 

vyjeli nejen za hranice naší farnosti, ale dokonce do jiného kraje – na Vysočinu.  

V lukaveckém kostele jsme měli tu čest doprovázet mši svatou, při které byl pokřtěn 

malý Jakub Žižka. 27. 12. nás  P. Maximilián pozval zazpívat do keblovské farnosti, a 

to do bernartické kaple.  

Děti vždy zpívaly a hrály s radostí a velkým nadšením a tak když po Novém 

roce přišla nabídka na benefiční koncert do Vlašimi, všichni byli pro a nám začal 

další maraton zkoušek. Na benefiční koncert jsme s dětmi nacvičili tři písničky a 18. 

2. ve 13 hodin nás větší část nastoupila do autobusu a vyrazili jsme směr Vlašim.  

Ve Vlašimi jsme ještě před zvukovou zkouškou byli pozváni do restaurace 

Blaník na pohár nebo hranolky a posilněni jsme šli podpořit farní charitu Vlašim. 

Vystoupení se dětem velmi povedlo a sklidily obrovský potlesk. Celé odpoledne v 

kulturním domě Blaník vládla milá a příjemná atmosféra. Mohli jsme si poslechnout 

vystoupení Vlašáku a Pikolina, viděli jsme pohádku o červené Karkulce a dokonce 

jsme mohli vyhrát (a že jsme vyhráli) v tombole třeba gumičky do vlasů :)  

Dětská scholka není jen parta dětí, kterou spojuje zpívání. Za čtyři roky je to už 

parta dětí, kterou pojí přátelství a především víra a je opravdu krásné být její součástí. 

Děkuji dětem i dospělákům za vytrvalost, rodičům za obětavost a všem, kteří se na 

chodu naší dětské scholky podílejí.  

A protože jsme často dotazováni, kolik nás vlastně dohromady je, přikládám aktuální 

seznam :)    
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Marunka Svobodová 

Markétka Svobodová 

Martinka Svobodová 

Johanka Kasperová 

Amálka Kasperová 

Jasmínka Kasperová 

Mája Fialová 

Hanička Smutná 

Eliška Žižková 

Viktorka Ptáčková 

Šimon Ptáček 

Pepinka Ptáčková 

Verunka Smutná 

Pepča Martínek 

Lucinka Machyánová 

Lukášek Machyán 

Madlenka Veletová 

Vojta Luňáček 

Bětuška Dufková 

Vojta Šindelář 

Anežka Šindelářová 

Zdenička Dufková 

Eliška Kucharčíková 

Klárka Kucharčíková 

Karolínka Zíková 

Terezka Svatoňová 

Pepíček Svatoň 

Terezka Říhová 

Bětuška Říhová 

Viktorka Brzoňová 

Verunka Krtilová 

Anička Dvořáková 

Andulka Kletečková 

Tereza Kubálková 

Marie Smutná 

Olga Luňáčková 

Marek Lebeda 

Miroslav Šindelář 

Lucie Kletečková 

 

Dětská scholka na Benefičním koncertě 

 

Lucie Kletečková, ilustrační obrázek: www.publicdomainpictures.com 
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Sestra Marie Klára Kohoutová 

 

V našem farním časopise dáváme prostor osobnostem, které pocházejí nebo mají ně-

jaký vztah nejen k našim farnostem, ale k celému našemu regionu. Dnes představu-

jeme S. Kohoutovou, původem ze Štědrovic. 

 

Narodila se 30. 11. 1924 ve Štědrovicích. Svátost biřmování přijala v roce 1938 v 

Křešíně. Vystudovala zdravotní školu. Po maturitě nastoupila do nemocnice ve Frý-

dlantu, kde pracovala 2 roky. Od roku 1950 pracovala v táborské nemocnici. 

Na žádost přednosty chirurgického oddělení přešla do nově otevřené nemocnice v 

Dačicích. Tam ve funkci vrchní sestry byla až do odchodu do důchodu v roce 1980. 

Byla velmi oblíbená, pracovala v charitě, organizovala pomoc do misií, evangelizo-

vala v kolektivu sester, zdravotního personálu i občanů. 

Do kongregace sester svatého Rafaela nastoupila v roce 1981, první sliby složila 23. 

10. 1983 v Budíškovicích u Dačic, věčné sliby složila 22. 10. 1985. Do Moravce 

(Charitní domov) přišla 10. 3. 1995. Je jí 92 roků, duševně je velmi čilá, ale obtížně 

se jí chodí, o všechno se zajímá a stále se modlí.   Josef Beránek a Zdeněk Veselý, foto: Zd. Veselý 

 

 



Časopis Svatý Jakub  03 / 2017 

9 
 

 

 

 



Časopis Svatý Jakub  03 / 2017 

10 
 

ČÍHOŠŤ – TOUFAR - FIALA 

Přednáška P. Tomáše Fialy z Číhošti se setkala s velikým ohlasem. Co je kolem P. Tou-

fara nového? V sobotu 25. února uběhlo 67 let od jeho násilné smrti. Výročí připomínají 

akce v Číhošti a bývalém městečku Zahrádka, kde kněz působil v letech 1940-1948. 

V Havl. Brodě bude po P. Toufarovi pojmenovaná ulice. Pro výuku dějepisu byly vytvo-

řeny materiály o P. Toufarovi. 

 V Číhošťském kostele se koná připomínková akce v neděli 26. února. V 11 hodin zde 

bude mše svatá. Po ní následuje diskuze s provinciálem dominikánů P. Mohelníkem, s 

Milošem Doležalem a P. Tomášem Petráčkem. 

V sobotu 25. února byla v Zahrádce odhalena plastika Olbrama Zoubka. Zazněly ukázky 

z Toufarova kázání a hudba mj. v podání členů České filharmonie. 

V Havlíčkově Brodě bude po Josefu Toufarovi pojmenována ulice. Bude součástí „malé 

čtvrti bojovníků proti totalitě“ : vedle číhošťského kněze ponesou zdejší ulice jména Mi-

lady Horákové a generála Gabala.  

Moderní materiály o Číhošti a P. Josefu Toufarovi jsou ke stažení na stránkách 

www.dejepis21.cz; konkrétně na  http://historie1950.dejepis21.cz/hodina/index.html#/ 

http://sesity.dejepis21.cz/download/dejepisne-sesity-toufar-DIGI.pdf 

 

Mateřské centrum Jakoubek informuje 

Opět po kratší odmlce srdečně  zveme rodiče a jejich malé děti na setkání mateřského centra 

na čechtické faře každý lichý pátek od 9:30hod. 

Program na měsíc březen: 24. března – Rybář – ekocentrum Čapí hnízdo 

(Proč se rybáři říká rybář a kde ho můžeme potkat? Kde se voda vlastně v přírodě bere? Co 

jedí ryby a kdo si pochutná na nich?) 

I v tomto pololetí pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou. 

Děti i maminky se mohou těšit na příjemnou hodinku plnou pohybu, písniček, her a tance. V 

závěru lekce jsou vždy pro děti připraveny didaktické a dřevěné hračky pro volnou hru. 

1. skupina: 1 – 2 roky každé úterý od 9:30hod. 

2. skupina: 3 - 4 roky každou středu od 10:00hod. 

Kontakt: 774929757 

http://www.dejepis21.cz/
http://sesity.dejepis21.cz/download/dejepisne-sesity-toufar-DIGI.pdf
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Nástěnka farnosti 

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu 

modlitby pro rok 2017 

Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných 

křesťanů – Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze 

modlitbu i hmotnou pomoc. 

Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia 

 

SVÁTKY MĚSÍCE BŘEZNA 

Popeleční středa – 1. března dny tzv. přísného postu: půst újmy (člověk se smí 

najíst do syta pouze jednou za den) a půst od masa (18 – 60 let věku) 

Březen je ve znamení postní doby. Nejvýznamnější jsou dvě slavnosti. 

19. 3. – Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (letos připadá na neděli) 

25. 3. – Zvěstování Páně – den, kdy byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že 

se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího; den modliteb za nenarozené děti.  

 

VZPOMÍNKA - Letos 14. března uplyne dvacet let ode dne, kdy jsme se rozloučili s 

naším dlouholetým duchovním správcem P. JANEM POHORSKÝM. Zemřel 5. 

března 1997 ve věku nedožitých 76 let. Vzpomínáme na něj v modlitbě. 

 

Úřední hodiny fary Čechtice: 

každý čtvrtek   15:30 – 16:30; 17:45 – 18:45;                                                        

jinak úterý až sobota po telefonické (resp. email.) domluvě.     P. TOMÁŠ KÁBELE 

 

SPOLČO KUBA  – termíny v březnu: 10. a 24. 3.   

VIKARIÁTNÍ konference -  Zruč nad Sázavou; mše v Kácově; 21. března; 

celebrant: P. Jiří Ptáček, kazatel P. Tomáš Kábele 
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MC JAKOUBEK – 24. března 

Termíny spolča KUBA - 10. a 24. března 

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÝ DEN – sobota, 18.3. Palčice 

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 18. března 2017 Vikariátní dětský a 

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

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

www.palcice.cz 

  

LETNÍ ČAS – změna: ze soboty na neděli 26. března 2017 z 2:00 na 3:00 

PLÁN SBÍREK – neděle 26. 3. – sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ – pondělí 10. dubna, Vlašim 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE – Praha, 7. - 8. dubna 

V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční 

setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Centrálním tématem pro-

gramu je motto od papeže Františka „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“.  

Program: pátek 20.00, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, možnost přespání v centru 

Nazaret. Hlavní program – sobota v 9.30, kostel sv. Ludmily, potom Arcibiskupské 

gymnázium. Podrobné info: http://www.adcm.cz.   

Pobožnost křížové cesty v Křešíně – 5. neděle postní, to je 2. 4. v 15 hodin – Stejně 

jako v minulých letech bychom se sešli u kostela v Křešíně a prošli bychom, 

samozřejmě s modlitbou,  celou venkovní křížovou cestu. 

FARNÍ POCHOD – „Na vedlejší koleji“ – sobota, 29. duben, většina trasy povede 

farností Zdislavice; podrobnosti v příštím čísle 

VTIP NA ZÁVĚR:  

Student (při náboženství): "Věřím pouze tomu, čemu rozumím."  

Profesor teologie: "Pak je ovšem pochopitelné, že nevěříte ničemu."  

 

 

http://www.palcice.cz/


Časopis Svatý Jakub  03 / 2017 

13 
 

 



Časopis Svatý Jakub  03 / 2017 

14 
 

 



Časopis Svatý Jakub  03 / 2017 

15 
 

 

 


