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Ročník XIV. DUBEN 2017, číslo 04. 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. 

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

www.farnostcechtice.cz 

 

Zemřel Miloslav kardinál Vlk. Byl 

mužem, který se zasadil o obnovení a 

fungování církve ve svobodných 

poměrech Československa, resp. 

Česka. Nicméně, já bych se pokusil 

podělit o několik osobních zkušeností, 

které jsem s jeho osobou udělal. 

První zkušenost se týká jeho ochoty ke 

službě. Pokud nějaký kardinál dává 

exercicie, tak přinejmenším pro 

biskupskou konferenci či papeže. 

Nabitý pracovní program kardinála 

Miloslava a skutečnost, že by exercicie 

byly jen pro jednu osobu – pro mě – 

dávaly malou šanci, že by mělo cenu 

ho požádat o vedení exercicií před mým kněžským svěcením v roce 2014.  

mailto:tkabele@centrum.cz
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Nicméně jsem kardinálovi napsal stručný mail a ihned došla lakonická odpověď, 

že se otec Miloslav duchovní přípravy ujme. Otec Miloslav tedy se mnou o 

samotě strávil pět dní v Klášterním Vydří a věnoval mně, jedinému adeptovi na 

svěcení, maximální pozornost. Myslím, že to něco vypovídá o výše 

zmiňovaných vlastnostech. 

Druhá záležitost ukazuje na jeho skromnost. 

Měli jsme spolu první večeři v klášterním jídelně a dojedli jsme. 

Umyjeme nádobí, řekl kardinál.  

Mají tady myčku, to nemusíme, kontroval jsem.  

Kromě toho pobyt v klášteře je hrazený a mytí nádobí je zahrnuto v ceně, myslil 

jsem si.  

Otec Miloslav vstal a šel nádobí umýt. Přece jsem zvyklej z domova, že 

když si uvařím, tak to po sobě umeju, nedal se kardinál.   

Mně tedy nezbylo nic jiného, než alespoň jít nádobí ze ctihodných 

kardinálských rukou přebírat a utírat jej.  

Nicméně nakonec boj se skromností otce kardinála vyhrála místní 

karmelitánská komunita.  Druhý den byla 

totiž u dřezu lakonická zpráva: 

Žádáme, nádobí nemýt. Máme 

myčku a zarezla by pokud bychom 

ji nepoužívali. Br. karmelitáni. 

Myslím, že tyto příhody ukazují ochotu 

ke službě, pokoru a skromnost 

zesnulého kardinála.                O. Tomáš                                                       
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NAŠE SETKÁVÁNÍ S KARDINÁLEM VLKEM 

O kardinálu Vlkovi toho bylo v posledních dnech napsáno a řečeno opravdu hodně. 

My vzpomeneme na jeho návštěvy v naší farnosti. Miloslav Vlk se stal arcibiskupem 

na jaře roku 1991. Do našich farností zavítal až na podzim roku 2002, kdy uděloval 

biřmování 33 biřmovancům. Byla to skupina složená z mládeže i dospělých, kteří 

ještě těžili z dlouholeté práce P. Jana Podhorského a P. Wieslawa Matusika.  

Znovu jsme se s panem kardinálem setkali v neděli po Třech králích 2006, kdy přijel 

do Čechtic na pastorační návštěvu, sloužil mši svatou a dlouho debatoval s věřícími. 

Na podzim roku 2007 biřmoval další skupinu, tentokrát 12 biřmovanců. Následující 

rok se mohl setkat s křivsoudovskými na dětské mši svaté. O další čtyři roky později, 

tedy roku 2012, jsme se s ním mohli vidět v Borovnici. V kostele sloužil mši svatou a 

potom měl debatu s věřícími, jak to měl v oblibě. 

Naposledy jsme se mohli setkat vloni v sobotu 5. března v Křivsoudově na faře, kde 

měl krásnou přednášku na téma Bůh vzdálený i blízký v rámci postní duchovní ob-

novy. Mohli jsme obdivovat jeho zápal a energii. Když jsme ho vezli domů do Prahy, 

ještě jsme dlouho diskutovali.     

Minulou sobotu nás zastihla zpráva o jeho smrti.  R.I.P.

 

Text a fotky: Jiří Foller, portrét kard. Vlka: simple.wikipedia.com 
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Zápis ze setkání farní rady dne 8.3.2017 
 

 Projednáno Zodpovědná 
osoba 

1 Noc kostelů letos v Čechtické farnosti nebude. 
Zájemcům se tak nabízí možnost podívat se na Noc 
kostelů v jiných farnostech. 

 

2 Varhany v Borovnici – je plánovaná částečná oprava  

3 Mše ve Chmelné bude v novém čase 15:30.  

4 Ve Svatém týdnu bude ve Chmelné Křížová cesta 
každý den. 

 

5 Křížová cesta bude v Čechticích ve čtvrtek po mši.  

6 Na stránky farnosti přidat informace o Mnichovicích a 
Jeníkově. 

o. Tomáš; 

administrátor 
stránek 

7 Naplánovat a koordinovat termíny příměstského 
tábora. 

J Kasper 

8 Nabídnout prodloužený víkend pro seniory (září) a 
zjistit zájem o takovou akci. 

o. Tomáš 

9 Na konci roku 2017 končí mandát pastorační rady. 
Budou vyhlášeny nové volby. 

 

10 Velikonoční obřady budou probíhat letos 
v Čechticích. 

 

11 Plán poutí: 

 23.4. Sv. Vojtěch – kaplička Čechtice (mše od 
11:00) 

 7.5. – Mnichovice 

 14.5. – Chmelná 

 4.6. – Sv. Trojice – Chmelná 

 11.6. Sv. Trojice – kaplička Jizbice (mše 15:00) 

 25.6. – Borovnice 

 1.7. – Strojetice – kaplička 
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 16.7. – Křivsoudov 

 28. – 30.7. – Sv. Jakub – Čechtice 

 20.8. – Jeníkov 

 17.9. – posvícení Křivsoudov 

 17.9. – Povýšení sv. Kříže – Zhoř 

Zapsal: jk 

 

 

POSTNÍ KASIČKY 

Postní kasičky, které 

byly rozdány do kos-

telů, byly téměř 

všechny rozebrány. 

To je potěšitelné. Znamená to, že mnozí z nás si opravdu dali postní předse-

vzetí a snažili si v tomto období něco odříci. Kasičky je možné odevzdat v kos-

tele na Velikonoční neděli nebo pondělí. Na spodku kasičky můžete označit 

účel, pro který mají být peníze použity.    

  

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA KŘEŠÍN 

Pátou neděli postní, to je 2. dubna v 15 hodin se 

shromáždíme v kostele sv. Bartoloměje v Křešíně, 

abychom se pomodlili pobožnost křížové cesty. 

Křešínská venkovní křížová cesta, díky svým str-

mým cestičkám a nepohodlí dává větší prostor roz-

jímání o Kristově utrpení. J.F. 
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Srdečně Vás zveme na 

P U T O V Á N Í „NA VEDLEJŠÍ KOLEJI“ 

    V SOBOTU 29. 4.  2017 

Zahájení: mše sv. – kaple v Bolině v 8:00.  

Celebruje P. Mgr. Jan Primus, farář zdislavický. 

 

Letos půjdeme většinou Zdislavickou farností. Vydáme se tentokrát výjimečně 

vlakem z Boliny do Trhového Štěpánova. Odtud potom po zelené turistické 

značce kolem studánky sv. Anny do Rataj, kde se občerstvíme, abychom mohli 

shlédnout i další krásná místa.  

Pokračovat budeme do Římovic a Bolinky. Nejvýše vystoupíme na Loretu, kde 

se seznámíme s jednou z nejkrásnějších památek na Vlašimsku. A pak už se 

kolem Skalkova a Šebíře vrátíme zpět do Boliny, kde zakončíme posezením 

v Restauraci u Kuklíků. Délka pochodu asi 13 km. Trasa vhodná i pro kočárky. 

Po cestě budou otevřeny kapličky, pomodlíme se růženec. Předpokládané za-

končení v 15 hodin. 

Pořádají farníci z Čechticka a Zdislavicka ve spolupráci s FCH Vlašim. 

Děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě akce. 

      

Foto: ing. Miloš Bach, www.mapy.cz 
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VIKARIÁTNÍ DĚTSKÝ DEN PALČICE  

V sobotu 18.3. se uskutečnil vikari-

átní a ministrantský den. Sjelo se 

tam 37 dětí a 7 kněží. Téma tohoto 

dne bylo Panna Maria v dějinách 

Církve. Hned ráno jsme měli mši. 

Po mši následovala společná před-

náška o Fatimě. Přednášku vedl P. 

Kněz. Potom jsme se rozdělili do 6 skupin. Střídali se u nás různí kněží. Dozvě-

děli jsme se nové věci (např. že tělo svaté Bernardety je i mnoho let po její 

smrti stále stejné). Po přednášce a skupinkách byl oběd. Odpoledne jsme měli 

volnou zábavu. Ve tři hodiny jsme opékali buřty a kolem čtvrté hodiny setkání 

skončilo. Celý den se mi moc líbil.                              Johana Kasperová 

DUBNOVÝ JAKOUBEK 

V tomto měsíci se mohou maminky a jejich děti těšit na dva jarní programy: 

Pátek 7. dubna – Ošetřovatel (Komu se říká ošetřovatel a o koho se stará? 

Jak říkáme zvířatům, která pocházejí zdaleka? Exotický jídelníček pro 

vzácnou návštěvu. Také k nám chodí pan doktor.) 

Pátek 21. dubna – Jarní dobrodružství – vede V. Šindelářová, L. 

Kletečková 

Stále pokračuje v úterý (od 9:30 hod.) a ve středu (od 10 hod.) cvičení pro 

batolata s Lucií Kletečkovou 

 

SPOLČO KUBA V DUBNU 

Jedenkrát za dva týdny v pátek 7. 4. a 21. 4.; 17.00 – mladší, 19.00 - starší 
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE DIECÉZE 

Na území české republiky je celkem 

šest diecézí a dvě arcidiecéze. V kaž-

dém z následujících čísel našeho časo-

pisu bychom Vám chtěli krátce předsta-

vit jednu diecézi. Vždy bude uvedena 

základní charakteristika, velikost, vý-

znamné kostely a poutní místa, samozřejmě biskupové, 

kláštery v regionu a některé další zajímavosti. Zahajujeme 

od západu – diecézí plzeňskou. 

Diecéze vznikla teprve roku 1993, kdy byla vyčleněna z pražské arcidiecéze. Prvním 

biskupem byl František Radkovský. Od minulého roku je biskupem Tomáš Holub 

(*1967). Hlavním kostelem je plzeňská katedrála sv. Bartoloměje. Web: www.bip.cz 

Diecéze se rozléhá od Klatov a Domažlic na jihu až po Cheb a Karlovy Vary. Mezi 

nejvýznamnější zastoupené řády patří premonstráti v teplé nebo trapisté v Novém 

Dvoře u Toužimě. V diecézi slouží 101 kněží, z toho 39 řeholních a 5 trvalých jáhnů. 

V diecézi působí také 15 organizací farních charit.  

Přestože plzeňská diecéze je od nás daleko, určitě se vyplatí navštívit tamější poutní 

místa.  Jedním z nejznámějších je bezesporu klášter v Teplé, kde jsme před mnoha 

lety byli také my s mládeží z naší farnosti. Klášter byl v uplynulých desetiletích ob-

rovským nákladem restaurován. 

Za pozornost stojí i kostel Panny Marie ve Skocích u Žlutic (německy Maria Stock), 

kde vzniklo mj. označení Panenka Skákavá. Kostel stojí v oblasti přehrady Žlutice a 

byl vlastně odsouzen k likvidaci. Díky nadšení mnoha dobrovolníků byla ale zachrá-

něn a v posledních letech tam probíhá mnoho poutí i koncertů. Skoky letos oslavují 

300 let od založení poutního místa. 

Za zmínku stojí i Chlum sv. Máří na Sokolovsku a benediktinský klášter Kladruby, 

který je dobře vidět i z dálnice při cestě do Německa. 

http://www.bip.cz/
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Nástěnka farnosti 

MĚSÍC DUBEN – APOŠTOLÁT MODLITBY  

Všeobecný úmysl: Mladí lidé 

Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně 

uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě. 

Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží 

lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celo-

státního setkání mládeže v Olomouci. 

 

DUBEN – SLAVNOSTI A SVÁTKY  

9. 4. – Květná neděle 

13. 4. – Zelený čtvrtek  

14. 4. – Velký pátek 

15. 4. – Bílá sobota 

16. 4. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod Velikonoční 

23. 4. – Neděle Božího milosrdenství 

23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního 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 
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BOROVNICE – čas nedělní mše svaté se vrací zpět na 11.00, a to počínaje 

16. 4. (Hod Boží Velikonoční) 

MNICHOVICE – V Mnichovicích v kostele sv. Filipa a Jakuba od dubna pravi-

delně první úterý v měsíci mše svatá od 18:00, poprvé tedy 4. 4. 2017.  

CHMELNÁ – mše svatá bude každou středu od 15.30 

VLAŠIM – PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ (VIKARIÁTNÍ KONFERENCE) 

– pondělí 10. 4., 14.00 – 18.00, kostel sv. Jiljí Vlašim; mše svatá v 18 hodin – 

celebrant: P. Jan Primus, kazatel P. Jerzy Cymanowski  

ČECHTICE – Zpovědní odpoledne 12. 4. 2017  

Ve středu 12. dubna od 15:00 - 19:00 svátost smíření na faře v Čechticích.   

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A MOŽNOST SVÁTOSTI 

SMÍŘENÍ – bude uvedeno v pravidelných ohláškách 

  

PRODEJ KNIH  Možnost zakoupit si křesťanskou literaturu 

z produkce Karmelitánského nakladatelství i od jiných vy-

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

v Křivsoudově, a to v neděli 2. 4. vždy po mši svaté.            

Kontakt: 732 328 288 

 

farnost Čechtice zve 

HOSTÉ NA ZEMI   

Petr Macl se podělí nejen o svých sto fotografií, ale také o dvacetileté zku-

šenosti práce s lidmi na okraji společnosti  

V úterý 25. dubna 2017  19:00  Spolkový dům Čechtice 

Bc. Petr Macl –  terénní sociální pracovník Domu Matky Terezy v Hradci 

Králové, fotograf 
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Hnutí Modlitby matek vás zve na MODLITEBNÍ TRIDUUM 

v kostele Sv. Jakuba Staršího v Čechticích ve dnech 24.3.–26.3. 2017 

Pátek 24.3. 16.30 hod. křížová cesta za rodinu; prosíme za odpuštění na-
šich vlastních hříchů 

Sobota 25.3. 8.30 hod. mše sv. za rodinu; prosíme za odpuštění hříchů 
těch, kteří ublížili nám a našim dětem 

Neděle 26.3. 15.30 hod. adorace na faře – den radosti, chval a díků        
poté agapé 

 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM – Program DUBEN 2017 

 úterý 4. 4. 14:00  Trénování paměti Lidická 1715, Vlašim, kancelář FCH 
Vlašim 2. patro 

 středa 5.4. 7:15 Výlet LITOMĚŘICE A DOKSANY; odjezd od Měst-
ského úřadu, ul. Lidická 

 čtvrtek 6.4. 15:30 přednáška PhDr. Ireny Lesové: O paměti (fyziologie, 
psychologie, význam); Besídka u kostela sv. Jiljí 

 čtvrtek 6.4. 16:30 Klub seniorů při FCH Vlašim, rukodělná činnost; Be-
sídka u kostela sv. Jiljí 

 úterý 11.4., 18.4., 25. 4., vždy ve 14:00 Trénování paměti; Lidická 1715 

 čtvrtek 20.4. 16:00 Klub seniorů při FCH Vlašim, rukodělná činnost, 
společenské hry; Besídka u kostela sv. Jiljí 

 čtvrtek 27.4. 16:00 Klub seniorů při FCH Vlašim, Promítání, zpívání 
– Mgr. Stanislav Příhoda; Besídka u kostela sv. Jiljí 

http://vlasim.charita.cz/, nebo se informujte na tel. č. 739 580 363 

 

NAČERADEC – Velikonoční jarmark (PRO MISIE) v neděli 2. 4. 2017 po mši 
svaté před kostelem sv. Petra a Pavla v Načeradci (11.50–12.30 hod). Zapojte 
se i vy do přípravy na Velikonoce: (Misijní klubko Načeradec) 

 29. 3. 2017 od 16.00–18.00 na faře v Načeradci společné tvoření na 
misijní jarmark (děti i dospělí).  

 2. 4. 2017 od 10.30–11.00 v kostele v Načeradci: Dětská křížová 
cesta na téma DOPRAVNÍ ZNAČKY  

 14. 4. 2017 od 10.00–12.00 křížová cesta venkovní za rodiny 
(+PAŠIJE), sraz před kostelem,  
…TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ I VELKÉ 
 
 

http://vlasim.charita.cz/
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AKCE HNUTÍ ERA – Jarní formační víkend, 31.3. – 2. 4., Křivsoudov; program: 

ŽIVÁ VÍRA – Co s sebou: spacák, teplé oblečení, něco dobrého na snídani  
Kontakt: B. Krejčířová 601 350 164; T. Karmazínová 606 495 570 
(tekar@email.cz); Cena – Student: 250,- Kč, Pracující 350,- Kč 

 

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. Centrál-
ním tématem programu 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.   

 

Zveme Vás na letošní Národní pochod pro život a rodinu – v sobotu 22. 
dubna do Prahy. Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Ro-
dina založená na manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, 
tam je život. Jste nadějí. Příklady táhnou. Program: 

vstup zdarma / výhody pro předem přihlášené do 31. března  
10.00 Pražský hrad, katedrála pontifikální mše svatá za nenarozené děti, ro-
diče a lékaře; celebruje Dominik kardinál Duka OP  
12,00 Klárov – park před stanicí metra Malostranská – oběd pro všechny 
přihlášené; hudební směs, divadla, fotografická výstava 
14.00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy se závěrečným duchov-
ním programem na Václavském náměstí  
16.00 Zakončení  
Pro předem přihlášené je zajištěna přednostní bezpečnostní kontrola na 
Pražském hradě. Oběd pro přihlášené rodiny s dětmi hradí kardinál Dominik 
Duka. Pro ostatní bude k dispozici za režijní náklady. 
 
Organizační informace a registrace: http://pochodprozivot.cz, 603 976 231 

 

Úřední hodiny fary Čechtice: každý čtvrtek   15:30 – 16:30; 17:45 – 18:45;    
jinak úterý až sobota po telefonické (resp. email.) domluvě.      

Fotogalerie farnosti: www.farnostcechtice.rajce.net 

 

 

mailto:tekar@email.cz
http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
http://pochodprozivot.cz/
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