ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Nové prázdniny můžeme prožívat s Bohem, na každém místě
odpočinku, na cestě apod. Křesťan je zodpovědný za věrnost Božímu Slovu.
Protože Slovo Boží je živé, každý den hledá místo svého života, aby trvalo a
bylo čerstvé. Slovo Boží hledá duše, ve kterých je ticho. Tam, kde je ticho, tam
přináší život. To nám říká Starý Zákon: „Zatímco obklopilo pokojné ticho a noc
dospívala do středu své rychlé dráhy, vyrazilo shůry z nebes od královského
trůnu tvé věčné Slovo, neúprosný válečník, doprostřed země".
Otec Zdzislaw

Ročník VIII

ČERVENEC 2010

číslo

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
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První svaté přijímání jsme oslavili spolu se čtyřmi dětmi v neděli 6. června o
slavnosti Božího Těla v kostele v Borovnici a na faře v Čechticích. Věříme, že
tyto děti se s Pánem Ježíšem budou setkávat ve svatém přijímání pravidelně. A
těšíme se, že i příští školní rok se vytvoří skupina dětí, kteří se budou
připravovat na tuto svátost.
J. F.
Jarní putování (KSČM STOP)
Naše společné pěší putování se stala už tradicí a jsou příležitostí, kdy se
s Bohem setkávají i lidé, kteří běžně do kostela nechodí.
První červnovou sobotu asi 40 poutníků z keblovské i naší farnosti vyrazilo po
mši svaté z Keblova na Mnichovice, kde jsme se pomodlili v kostele a podívali
se, jak se kostel opravuje. Pak jsme přes Strojetice a Chrastovice pokračovali do
Čechtic. Tam jsme zakončili modlitbou a na faře se vydatně posilnili.
Na podzim naplánujeme další putování.
J. F.

Svátky v ČERVENCI (výběr)

3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola

4. 7. památka sv. Prokopa, opata

5. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a
Metoděje, biskupa, patronů 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

31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA
Na 22. – 30. listopadu plánujeme farní pouť do Říma.
Zájemci, hlaste se co nejdříve.

ŘÍM - PADOVA - ASSISI
Poutní zájezd farnosti Čechtice
Program:
1.den –odjezd z farnosti v odpoledních hodinách, noční jízda
2.den - PADOVA – bazilika Sv. Antonína, mše svatá, prohlídka
historické části města, bazilika Sv. Justýny, odjezd do Říma,
ubytování v poutním domě Velehrad
3. až 7. den - ŘÍM – prohlídka církevních i kulturních památek Říma:
VATIKÁN - GENERÁLNÍ AUDIENCE SE SVATÝM
OTCEM BENEDIKTEM XVI,
Vatikánská muzea, Forum Romanum, Koloseum, Fontána Trevi,
Pantheon, Benátské náměstí, Piazza Navona, S. Giovanni in Laterano, S. Maria
Maggiore, S. Pietro in Vincoli, Kapitol, Santa Croce – titulární bazilika
kardinála Vlka, S. Paolo fuori le Mura, S.Maria sopra Minerva. Celodenní výlet
do údolí Riety, návštěva klášterů Greccio, Fonte Colombo, La Foresta, spjatých
s životem sv. Františka, oběd ve stylové italské restauraci „Foresta“
8.den - ASSISI – odpoledne prohlídka historické části města,
bazilika di San Francesco, Santa Chiara, Santa Maria degli
Angeli, San Rufino, Convento di San Damiano, Santa Maria
sopra Minerva, odjezd ve večerních hodinách, noční jízda
9.den - příjezd do farnosti v odpoledních hodinách
Termín: 22.11. – 30.11.2010
Cena: 8.200,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
6 x ubytování v poutním domě Velehrad ve 2-3 lůžkových
pokojích 6x polopenze, 1x oběd ve stylové restauraci,
kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 35 EUR

Maminky a děti
z mateřského centra Jakoubek
přejí všem krásné prázdniny plné radosti a zážitků našich nejmenších i starších
dětí. Zároveň děkujeme panu faráři za celoroční podporu a možnost scházet se
s dětmi na faře.
Děkujeme také M.Šindelářovi za plakáty, propagaci a všem ochotným
maminkám za organizaci Jakoubka.
Těšíme se, že se opět v září všichni sejdeme plni nápadů a inspirace pro další
fungování mateřského centra.
(lk)

18.6.2010 - Děti sledují maňáskovou pohádku O Šípkové Růžence

ODEŠLI TŘI VELIKÁNI
1. května jsme mohli v televizi sledovat oslavy 90. narozenin otce
arcibiskupa Karla Otčenáška. Česká katolická církev se však v
uplynulých týdnech rozloučila s jinými třemi významnými osobnostmi.

V pátek 16. 4. 2010 zemřel v Římě ve věku 90 let kardinál Tomáš Špidlík,
nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec
spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a
uznávaný reprezentant české kultury. Narodil se 17. 12. 1919 v Boskovicích.
Studoval filosofii a teologii na různých evropských universitách. Od roku 1954
vyučoval na papežské universitě Gregoriana a na dalších universitách. Za své
zásluhy byl jezuita Tomáš Špidlík v roce 2003 jmenován kardinálem.
Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost osobních styků
a navazování přátelství. V roce 1995 dokonce dával jako první Čech duchovní
cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii. Napsal a vydal několik desítek knih.
Obdržel několik doktorátů honoris causa. V roce 2002 mu udělila Česká
biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Italský
prezident mu roku 2003 předal Zlatou medaili za zásluhy o kulturu a umění. Dne
28. října 1998 jej český prezident vyznamenal za vynikající zásluhy o
demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka.

14. 6. večer zemřel v Praze ve věku nedožitých 86 let Mons. ThDr. Jaroslav
Škarvada, emeritní pomocný biskup pražský. Často se o něm hovořilo jako o
„nenapravitelném optimistovi“, který svou dobrou náladou dokázal „nakazit“
všechny kolem sebe. Narodil se 14. září 1924 v Praze na Královských
Vinohradech. Gymnázium dokončil v roce 1943. Po osvobození studoval
v Římě. Studium ukončil doktorátem. Na kněze byl vysvěcen 12. března 1949.
Kvůli politické situaci byl jeho návrat do vlasti znemožněn.
Působil jako kaplan poblíž Benátek, pak jako profesor v semináři v Chieti. Tam
vyučoval deset let. Od roku 1965 byl sekretářem kardinála Berana až do jeho
smrti v roce 1969. Od roku 1968 pracoval jako koordinátor duchovní služby
českých krajanů rozptýlených po celém světě a byl spolupracovníkem
vatikánského Státního sekretariátu.
Roku 1982 byl otec Škarvada jmenován biskupem. Úkolem jeho biskupské
služby bylo nadále řízení pastorace českých krajanů v zahraničí. Kromě toho se
však na vlnách Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu
snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení.
V listopadu 1989 se podílel na přípravě svatořečení blahoslavené Anežky. Roku
1991 byl jmenován pražským světícím biskupem. Až do února 2001 zastával
funkci generálního vikáře. Po dovršení 75 let požádal papeže o uvolnění z úřadu
biskupa.
Dokud mu to zdraví dovolovalo, pomáhal v pastoraci. Dne 28. října 2003 mu
prezident udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o
demokracii a lidská práva.
Jaroslav Škarvada měl vztah i k našemu kraji. Jeho prarodiče pocházeli z Ledče
nad Sázavou. Do domu, který pan biskup měl (u starého hřbitova), rád dojížděl
po návratu do vlasti po roce 1990. Čechtickou farnost navštívil otec biskup
Škarvada v roce 2002.

V sobotu 22. 5. zemřel v biskupské rezidenci v Litoměřicích ve věku 83 let
Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní litoměřický biskup.
Mons. Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi. Roku 1945
maturoval na gymnáziu v Brně. Absolvoval teologickou fakultu v Praze, roku
1950 byl vysvěcen na kněze. Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do roku
1953. Potom působil mj. v Kladrubech u Stříbra a od roku 1970 v Litoměřicích.
Stal se spirituálem semináře a učil morální teologii na fakultě. Roku 1989 byl
jmenován sídelním biskupem litoměřickým. Po nástupu nového biskupa Mons.
Pavla Posáda roku 2003 se Josef Koukl stal emeritním biskupem.

Pohled do historie:

PETR JEŘÁBEK

Když přijíždíme na Svatou Horu, jedno z největších českých poutních míst, ani
nás nenapadne, že do jejích dějin se v 19. století zapsal i náš krajan, probošt
Jeřábek.
Z jeho životopisu: „V Otročicích zrodil se dne 21. června 1783 Petr
Jeřábek Otročický, který po odbytých studiích dne 19. srpna 1805 v Králové
Hradci na kněžství byl vysvěcen. Byl kaplanem ve Zbislavi (u Písku), v Církvici
(na Kutnohorsku), 1812 lokalistou ve Veltrusích, 1814 farářem ve Vepřku (u
Mělníka), r. 1832 též knížecím arcibiskupským vikářem v okresu Budečském.
Dne 8. července 1847 byl od c. k. vlády za probošta Svatohorského
potvrzen a 15. srpna 1847 od kanovníka Pražského Mikuláše Tomka
v proboštství slavně uveden. Za příčinou kněžských druhotin 19. srpna 1855
obdržel od Jeho Veličenstva řád Františka Josefa a od města Příbramě čestné
měšťanství. Probošt Jeřábek byl kněz vší úcty a lásky hoden, který povinnosti
stavu, jak náleží vykonávaje, dne 29. 8. 1859 v Pánu zesnul ve věku 76 let.“
Za doby, kdy byl Petr Jeřábek svatohorským proboštem, přicházelo
každoročně 60 – 130 procesí a penitentů (kajícníků) bylo mezi 65 000 a 115 000
ročně (!!!).
Ze stavebních prací na Svaté Hoře se pan probošt zasloužil o opravu
věžních hodin, o chrámovou klenbu (do té doby měl kostel dřevěný strop), na
kterou navazovala výmalba vnitřku chrámu včetně štukatérských prací. Dále to
byly opravy čtyř věží, střech a zevní omítnutí budov a také oprava
svatohorských schodů. Taktéž byla zřízena městská opatrovna, kam probošt
Jeřábek povolal řád „Chudých školských sester“.
Jeřábkovi byli starobylým svobodnickým rodem, všichni svobodníci na
Čechticku patřili do kraje čáslavského a do svobodnické jeřábkovské čtvrti.
Posledním potomkem rodu Jeřábků v Otročicích byl František Jeřábek (3. 3.
1872 – 7. 12. 1948), který je pochován u západní zdi borovnického hřbitova.

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC
1. Aby ve všech státech světa probíhaly volby veřejných činitelů
spravedlivě, otevřeně, čestně, s respektem ke svobodnému rozhodnutí
občanů.
2. Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve velkých městech, snažili
účinně přispívat k podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.

3. Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím lidem, aby se účinněji šířilo
Boží království v našich farnostech a v celém národě.

Pozvání: Setkávání na faře pro mladší školní děti
Denní prázdninové setkávání na faře se v minulých letech osvědčilo, a tak jsme
se rozhodli pokračovat. Bude v termínu od 2. do 6. srpna (pondělí až pátek).
Jsou určené pro děti z 1. stupně, to znamená 1. až 5. třída. První den proběhne
výtvarná dílna s výrobou suvenýrů na tento tábor. Pro další den je naplánováno
půldenní putování zakončené mší svatou. V případě vhodného počasí bude
jedno odpoledne znovu věnováno koupání. Jeden den se vydáme na celodenní
výlet. Dopolední program bude většinou na faře a na farní zahradě a bude se
jednat o katecheze, to znamená seznámení se, popřípadě zopakování si
základních věcí z křesťanství. Přihlášky jsou v kostelech.

Pozvání: Letní tábor v Budyni nad Ohří
Termín 21. 8. – 29. 8. 2010.
Vedoucí Tereza Kubálková, Marie Mádlová, Alžběta Novotná
Začátek: sobota 7.00, Čechtice,
Zakončení: neděle 16:45 Vlašim (17:40 Čechtice)
Cena: 1600,- Kč
Kontakt: 774 206 165

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
PRVNÍ PÁTEK – Křivsoudov, 17.30
POUŤ KŘIVSOUDOV – neděle 18. července
POUŤ ČECHTICE – neděle 25. července
LETNÍ TÁBORY:
PŘEDŠKOLÁCI: 1.- 2. 7. 2010
MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI: 2. - 6. 8. 2010
STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ: 21. – 29. 8. 2010, Budyně
POUTI NA HRÁDKU - II. Pouť – neděle 11. července 2010
9,00 P. Bořivoj Bělík
11,00 P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., farář v Praze
16,00 Mše svatá – celebruje P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný
III. Pouť – neděle 18. července 2010
9.00 P. Ryszard Wojciechowski MIC, představený mariánů
11,00 arcibiskup pražský – Dominik Duka, hudební doprovod „PAPRSKY“
16,00 P. Marek Martiška MIC, místní farní vikář
DUCHOVNÍ OBNOVA ŽELIV – 7. 8., 15.00 - přednáška, mše svatá v 18.00
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Křty:
Štěpan Milan Jetel - 12.6., Křivsoudov
Stela Eliška Koutenská - 12.6., Křivsoudov
Johanka Fialková - 19.6., Čechtice
Bára Štorcová - 27.6., Borovnice
Pohřby:
Jaroslav Sekera - 11.6., Křivsoudov
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