ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

S l o v o

k n ě z e

Jeden křesťanský básník napsal, že velmi dlouho hledal Boha v knížkách, ale
osvítila ho myšlenka:
„Proč mne hledáš? Na mne je potřeba jenom počkat.“
Panna Maria nás učí, že na Boha stačí pamatovat ve svém srdci.
Karel Čapek říkal, že každý zázrak musí mít své vysvětlení, jinak je
nesnesitelný.
Otec Zdzislaw
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BŘEZEN 2010

číslo 3

Vychází 1. neděli v měsíci
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,
nám. dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice
Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky.
tel.: 317 853 317, e-mail: rkfcechtice@centrum.cz
internet: www.čechtice.eu/farnost

Pozvání : M C J A K O U B E K
Srdečně zveme maminky
s dětmi na náš program, který
bude v příštích měsících
opravdu pestrý a zajímavý.
1) BŘEZEN Pátek 19.
3. 2010 od 9:30 hod.
v herní místnosti na faře
v Čechticích. Pro
maminky: Přednáška a
diskuse: „Jakou zvolit
nejlepší kosmetiku pro
své dítě“
Mgr. Aleš
Novosád, farmaceut
Pro děti: Hry, říkadla, písně a
výroba jarních květin
z recyklovaných materiálů.
2) DUBEN Pátek 16. 4.
2010 od 9:30 hod.
v herní místnosti na faře
Pro maminky i pro děti:
„Malý workshop Štěpánky Blažejové“; děti i
maminky si pod vedením této výtvarnice budou
moci vytvořit náušnice, náhrdelníky, prostě něco
hezkého pro radost.
Připravujeme: Velikonoční malování kraslic
Zveme maminky s dětmi v pátek 26. 3. od 17 hod. na faru v Čechticích.
Budou připraveny různé techniky zdobení např: malování temperami, obalování
v krepovém papíru, skořápkách, lepení slámy, peříček, vylisovaných květin.
Každý si bude moci vybrat podle zájmu. Tato malá výtvarná dílna by měla být
zakončena výstavou, která se uskuteční o Velikonocích v Čechticích na faře
popř. v kostelích.
Těšíme se na nové maminky a jejich kluky, holky i miminka.
Ludmila Kasperová

POSTNÍ NEDĚLE
Název
neděle

Latinský název (podle mešních antifon)
(Invocavit me = Povolal mne)

Lidové názvy
Černá

1. postní

INVOCAVIT

2. postní

REMINISCERE
(Reminiscere miserationum
Pražná
tuarum = Rozpomeň se na své smilování)

3. postní

OCULI
(Oculi mei semper ad Dominum
Kýchavá
= Mé oči stále vyhlíží Pána)

4. postní

LAETARE
(Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme)

Družebná

5. postní

JUDICA
(Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože)

Smrtná

Květná

PALMARUM

Květná

POSTNÍ ALM UŽNA
Postní almužna je projevem
dobrovolné osobní duchovní
formace, nikoli sbírkou. Úmysly
postní almužny budou
uskutečněny s pomocí Charity.
Zvlášť je tato forma prožívání
postu vhodná do rodin s dětmi.
Podstatou je, že člověk do malé
papírové schránky, kterou jsme
si odnesli z kostela, vloží obnos
přibližně ve výši ceny požitku,
který si odřekne. Například dítě,
když se vzdá čokolády, bonbónu
nebo žvýkačky, dá do
pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu pět korun.
Tyto finance byly pak použity na charitativní potřeby. Obdobné akce se pořádají
v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, v Polsku a na Ukrajině. Všude se
setkávají s kladným ohlasem.
Pro ČR bylo letos vytištěno 98 000 papírových pokladniček. Letos se sběr
schránek se uskuteční až 11.4., tedy o 2. neděli velikonoční.

VRATISLAVŮV KŘÍŽ

(1. část)

Předem článku je třeba podotknout, že kříž o kterém se píše, v současné
době své funkci neslouží, ale uvažuje se o nápravě.
Následující citace z r. 1919 je od historika J. V. Šimáka:
„Krajina dosud pramálo známá, ztracená mezi Sázavou a Želivkou. Neznámá,
ztracená proto, že sotva někdo se tam pustí, kdo nemá tam co dělati, neboť se
tam skoro nedostane. Jen na krajíček, ježto dráha – a jest to lokálka z Benešova
– dojíždí pouze do Dolních Kralovic.
Všechna ostatní končina až k Humpolci, Pacovu, Táboru, Oticím, asi s deseti
městy a městečky nemá jiného spojení než starodávné poštovní archy, jež
projíždějí tudy snad jen jednou za den.
A napadne-li náhle sníh – a on na této části drsné vysočiny Českomoravské
přicházívá sv. Martin na bílém koni o měsíc dříve – zapadne i širý ten kraj do
závějí a ani o světě nezví. Jako by se čas nad ním zastavil.
Křižovatka mezi širými poli. Napříč úvoz, nad ním nízký břeh, v břehu lipka
sama jediná, pod stromem „Vratislavův kříž“ – Boží muka.
Z jediného dubu stesaný čtyřboký hranol, vzhůru se šířící, v půli jako nalomený,
a tu nesoucí jedinou chudičkou ozdobu, tři zářezy nad sebou dokola obvodu.
V severním boku vydlabaný výklenek, zavřený mřížkou; patrno však, že obé je
uděláno mnohem později.
Svrchu novější, rozbitá stříška šindelová, na jejím temeni zvětralá ramena
dřevěného křížku. Chudé, co nejprostší „Boží znamení“ – ale prastaré.
Dřevo vymočené do šediva, zvráštělé a křivolace v letech rozpukané, takže do
rýh prsty můžeš vložit. Nemáš pomůcek k vročení, ale bezděky cítíš v divné
úctě, že stojíš před svědkem dob nepamětných.
V mysli se vybavuje, kde který publikovaný obraz Božích muk, a přece i
nejstarší z nich, se zdá, jest mnohem mladší. Samo stáří dřeva vylučuje dobu
barokní; v renesanci a reformaci se buď boží muka nestavěla, nebo by měla
vzhled jinačí a tak zbývá doba husitská, ne-li předhusitská, ač ty prosté rýhy
sotva lze míti za známky gotiky.“

BEDŘICH SMETANA
Milovníci vážné hudby si 2. března
připomněli výročí narození tohoto skladatele
světového významu (1824 – 1884). Protože po
dobu devíti let žil na zámečku v nedalekých
Růžkových Lhoticích, sluší se na něho
vzpomenout.
Přistěhoval se sem s rodiči, prarodiči a
sourozenci roku 1835. 15. června 1836 byl
v čechtickém kostele biřmován. Vrátil se právě
z Jihlavy z nepodařených studií a poté odešel
znovu na studia do Německého Brodu (dnes
Havlíčkova).
Tehdy v celém kraji biskup Karel Hanl udílel biřmování. Farářem
v Čechticích byl tou dobou Filip Procházka, avšak k biřmování Bedřicha přivedl
P. Zahradník Čachtický (tak je to uvedeno na biřmovacím lístku).
Bedřich Smetana dostal jméno Leopold a jako dar modlitební knížku
vázanou v černé kůži. Na přední straně měla zlatý rámeček a zlacený nápis
Fridericus Smetana, v každém rohu byla malá zlatá včelka. Tuto knížku užíval
prý po celou dobu gymnazijních studií, při nichž bylo přikázáno modlitební
knížku mít.
Prarodiče Bedřicha Smetany v Růžkových Lhoticích zemřeli.
Babička Rozálie Lynková ve věku 72 let dne 17. 10. 1840.
Dědeček Jan Lynek zemřel v 82 letech 15. 4. 1844. Oba jsou
pochováni v jednom hrobě na bývalém čechtickém hřbitově u
kostela. Oba pochoval pan farář Filip Procházka.
O úctě 16letého Bedřicha k hodnotám, které člověka
přesahují, svědčí to, že když se za deset dní po smrti babičky slavila svatba jeho
sestry Marie, byl tím dotčen jako nedostatkem piety k babiččině památce.
Zapsal si: „Deset dní potom byla – svatba Marie! Opravdu velmi dlouho ve
smutku! Ale muselo to být kvůli otci!“
Bohužel, o jeho vztahu ke křesťanství není v životopisech mnoho
záznamů a v jeho díle je duchovní tvorba ve srovnání s jinými hudebními génii
spíše okrajová. Smetanův vztah k Bohu ale dokumentuje i dopis dceři Zdence
z roku 1882, tedy dva roky před smrtí. Je tu vyjádřena úzkost z těžké choroby i
ze složitých rodinných vztahů. „Bol můj se mění v lítost hlubokou, ale stejnou
tak dlouho, až přijde konec všeho, a to by byla jediná prosba, kterou bych Bohu
posílal. Člověk míní a Pán Bůh mění.“
Podle různých materiálů zpracovala paní Mgr. Vlasta Kubalová

SMETANA A KŘESŤANSKÉ MOTIVY
Ukázky z textů Smetanových sborů (od různých básníků):
„Pán na svém poli, / dědičnou roli
vzdělává zdatně / národní duch.
Rolník i v strasti / k praporu vlasti
hlásí se statně, / jak velí Bůh!
Kdo je ten rolník, / zdali ho znáš?
To český rolník, / živitel náš!“
(V. Trnobranský: Rolnická)
„Za hory slunce zapadá
a blaze těm, jichž dílo skončeno je.
A v dol už noc se rozkládá
a jako kámen těžké srdce moje.
Proč kráčíš, poutníče, tak zpomála,
již hlava chorá,
nohy zolověly,
je noc to zoufalá!
Rač těžkých snů nás chránit,
Spasiteli!“
(J.V. Sládek: Západ slunce)
„Píseň česká slavně znívá,
v chrámu Páně když se zpívá,
kde duch prost vší pozemskosti
na perutích pobožnosti
k vyšším stanům zalétá.
Píseň česká slavně znívá,
když lid: „Svatý, Svatý!“ zpívá.“
(Jan z Hvězdy: Česká píseň)

A asi nejvýraznějším příkladem je píseň Modlitba :
(text: Josef Srb - Debrnov)
Bože velký, mocný králi! / Otevři své lásky zdroje,
milostivá ruka Tvoje / mír a blaho uděl nám!
Bože velký, mocný králi! / Otevři své lásky zdroje,
milostivá ruka Tvoje / uveď nás ve slávy chrám!

APOŠTOLÁT MODLITBY - BŘEZEN
1. Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s
ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
2. Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu znamením a nástrojem
usmíření a spravedlnosti.
3. Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili
hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života.

SVÁTKY V BŘEZNU
Březen je ve znamení postní doby. Nejvýznamnější jsou dvě slavnosti.
19. 3. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie (slavnost)
25. 3. Zvěstování Páně (slavnost). Připomíná den, kdy byl anděl poslán k
Panně Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Je také
dnem modliteb za nenarozené děti.

MISIJNÍ KOLÁČ
Už po jedenácté se letos zúčastníme pomoci misiím. Bude to znovu o 4. neděli
postní, 14. března. Děti a maminky farností Křivsoudov, Čechtice a Borovnice
zveme, aby upekly koláče a jiné dobroty a v neděli je přinesly do kostela. Tam
bude probíhat „prodej“. Akce dosud získala více než 110.000 Kč, věříme, že i
letos bude zájem.

BIŘMOVÁNÍ
Letos o 4. neděli velikonoční bude v naší farnosti udělována svátost
biřmování. Bude to už počtvrté během několik posledních let.
Po desetiletích let se biřmování uskutečnilo v Čechticích roku 1998.
Biřmoval pan biskup Václav Malý a tuto svátost přijalo 52 osob z našich
farností i z okolí. O čtyři roky později udělil pan kardinál Vlk biřmování 33
osobám. Dalších 12 osob bylo biřmováno na podzim roku 1997.
V následujícím roce se zformovala podobně velká skupina, která se od té
doby důkladně připravuje. Věříme, že závěr přípravy i samotná slavnost
proběhne zdárně. Všechny farníky prosíme o modlitby.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 5. 3., 15.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov - 3. 3., Čechtice – 17. 3., Chmelná – 24. 3.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
SPOLČO DĚTÍ - pátek 16 – 18, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - pátek 19.00,
1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 19. 3. od 9:30
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Zruč nad Sázavou, úterý
16. března, 9.00, celebrant – P. Maximilián Rylko
ZPOVĚDNÍ DEN - Vlašim, pondělí 29. března, 14:00 – 18:00,
celebrant P. Marek Martiška
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 26. 3., 19.00
MISIJNÍ KOLÁČ – neděle 14. března
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 31. 3., 15.15
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
SBÍRKA na charitní činnost v arcidiecézi - 14. března
Arcidiecezní setkání mládeže v Praze – 20. března
KŘÍŽOVÉ CESTY – po celou dobu postní podle zájmu farníků a možností
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY – detaily budou v ohláškách
VELIKONOCE – letos připadne Hod Boží na 4. dubna
LETNÍ ČAS – neděle 28. 3. ve 2:00 - posun hodin o hodinu dopředu.
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Pohřby: Anna Borková – 5. 02. 2010, Mnichovice
Jiřina Zemanová – 11. 02. 2010, Čechtice

