ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE,
KOSTELY ČECHTICE, KŘIVSOUDOV,
BOROVNICE, ZHOŘ
S l o v o

k n ě z e
Na
začátku
listopadu věnujeme
vždycky vzpomínku a modlitbu našim
zemřelým. Věříme, že poslední slovo
patří
životu,
proto
nešetříme
modlitbami za zemřelé. Vzpomínáme
především na dušičky, které dospívají
k životu věčnému s Bohem. V těchto
dnech se máme postarat o duše, které
potřebují naši pomoc. Mší svatou,
modlitbou, almužnou, pokáním a
dobrými skutky.
Pomáháme našim zemřelým, protože si
umíme představit, kolik duchovní
pomocí sami potřebujeme.
Otec Zdzislaw
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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

Svátky v listopadu (výběr)
1.11. Všech svatých (slavnost)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. 11. Sv. Karla Boromejského, biskupa (památka)
9. 11. Posvěcení lateránské baziliky (svátek)
11. 11. Sv. Martina, biskupa (památka)
13. 11. Sv. Anežky České, panny (svátek)
22. 11. Slavnost Ježíše Krista krále
28. 11. 1. neděle adventní
30. 11. Sv. Ondřeje, apoštola (svátek)

Papežské

misijní

dílo

dětí

Před Vánoci se po několik let uskutečňoval prodej vánočních pohledů.
Od loňského roku došlo k obměně a děti prodávají před kostelem
perníčky, které jejich maminky nebo ony samy připravily. Výtěžek
této akce se zasílá na konto papežského misijního díla d ětí. I v
letošním roce zůstaneme misijnímu dílu věrní. Prosíme všechny, kdo
chtějí prospět nejchudším a nejpotřebnějším dětem ve vzdálených
zemích, aby pomohli. Perníčky se budou prodávat 3. adventní neděli
12. prosince po mši svaté, a to v Čechticích, v Křivsoudově i
v Borovnici.
Jitka Dufková Blažková, MC Jakoubek a Jiří Foller

RŮZNÁ SDĚLENÍ
B I Ř M O V Á N Í Prvního setkání se zúčastnilo celkem 10 mladých
lidí. Jsou přihlášeni i další. Příprava bude probíhat každý poslední
pátek v měsíci. V listopadu to bude výjimečně o týden dříve, 19. 11.
Pokud jsou ještě jiní zájemci, je třeba, aby se ke skupině připojili co
nejdříve.
POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA Právě vydaná kniha pana
Radko Bílka pojednává nejen o Hrádku, Želivu a Sázavě, ale i o
Pravoníně, Načeradci, Miličíně, Kostelíku nebo o Loretě.

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

LORETSKÉ PUTOVÁNÍ
Celkem se nás sešlo asi 60, celých 12 kilometrů urazilo asi 40
poutníků od seniorů až po roční děvčátko v kočárku. Po mši svaté,
kterou sloužil otec Zdislav ve chmelenské kapli, do posledního místa
zaplněné, jsme se vydali do Miřetic, kde jsme se mohli pomodlit
v nově opravené kapličce. Pak jsme odbočili do lesa ke studánce
Nejsv. Trojice a okusili vodu z pramene.
Další cesta vedla ke starému židovskému hřbitovu u Pravonína,
kde nám pan Hejný ml. podal několik zajímavých informací.
Vyhlídkou na Pravonín, Načeradec a Blaník jsme se kochali cestou
podél lesa až k Vracovicům. Tam jsme v kapli sv. Cyrila a Metoděje
pokračovali v modlitbě, stejně jako na Loretě, kam jsme dorazili o půl
druhé. I zde se nám dostalo krátkého výkladu o tom, jak je kostel dnes
obnovován.
Po občerstvení, které díky pěknému počasí mohlo být v Loretské
aleji, jsme už plánovali další putování na jaro 2011.

SCÉNKA O SV. MARTINOVI
Děti z mladšího společenství připravují scénku ke svátku svatého
Martina. Scénka bude uvedena 5. listopadu v Miřeticích na
Svatomartinských slavnostech a potom v kostelech naší farnosti – 7.
11. v 9.30 v Borovnici a v 11.00 na Zhoři. Hra se jmenuje MARTIN
Z TOURS a autorem je Miroslav Sklenář.
Hrají:
Vypravěčky – Katka Follerová, Verunka Holejšovská
Martin – Martin Veselý
Martinův otec – Jan Vít
Martinova matka – Katka Vítová
Pán Ježíš – Vojta Lhotka
Bohatý rytíř – Pavlík Holejšovský
Žebrák – Šárka Nevšímalová / Barbora Martínková

MC Jakoubek informuje
Výlet na Blaník
Jednoho nedělního říjnového odpoledne všichni zdatní obyvatelé z čechtického okolí
byli připraveni pod Blaníkem a masírovali si nohy před dlouhým výstupem na bájnou
horu vysokou 638 m nad mořem, kde se podle pověsti ukrývají rytíři knížete Václava a
čekají, až bude naší zemi nejhůř, aby vyjeli na pomoc…
Nejvíce nadšení ukazovaly děti a my dospěláci jsme si říkali, že jim to nejspíš dlouho
nevydrží… Jaké bylo překvapení, když jsme na parkovišti před cestou domů slyšeli
dětské hlásky, že jdou ještě jednou. To už ale předbíhám. Jak jsem se zmínila, vyrazili
jsme v hojném počtu, byl s námi i pan farář. Nejmenší členové výpravy se nesli na
zádech svých tatínků a my ostatní pěkně po svých jsme stoupali vzhůru. Po cestě jsme
potkávali zastavení, při kterých děti, ale i rodiče získávali nové informace o naší
krásné přírodě. Dověděli jsme se, jak vypadají larvy od různých broučků, které houby
smíme a které nesmíme jíst, jestli doskočíme jako blešky, žabáci, zajíci, atd. V tomto
úkolu nejlépe uspěl pan farář, ten totiž skáče jako srnka. Také jsme se dověděli, že
dospěláci jsou většinou krkavci. A to podle rozpětí křídel, tedy u lidí samozřejmě paží.
Ale neberte to doslova, já myslím, že všichni rodiče, kteří se výletu zúčastnili,
rozhodně nejsou „krkavčí“. A tak cesta nahoru pomocí zmíněných zastávek utekla
jako voda. Vylezli jsme i na rozhlednu a prohlíželi jsme si krásnou podzimní přírodu. I
když nám sluníčko nesvítilo, věřte, že bylo na co se dívat.
A protože odpoledne už se pomalu blížilo ke konci, byl čas vrátit se zpátky. Dolu to
šlo samozřejmě rychleji a z parkoviště jsme se rozjížděli těsně před stmíváním. Bylo to
hezké odpočinkové i sportovní odpoledne, nadýchali jsme se podzimu a těšili se do
postýlek. A dětem se určitě zdálo o statečných rytířích, kterými se ale to odpoledne
staly ony, protože jejich nožky zvládly ujít téměř 6 km.
Veronika Šindelářová

Pozvánka MC Jakoubek
Srdečně zveme:
12. listopadu, 19:00 hodin večer
Dekupáž – ubrousková technika – pro všechny, koho baví něco tvořit a
povídat si. Sejdeme se na faře v Čechticích.
26. listopadu, 17:00 hodin večer
Pečení vánočních perníčků. Sejdeme se už druhý rok a doufáme, že se tato
předvánoční voňavá činnost stane tradicí. S sebou si můžete vzít váleček a
vál na těsto.
Program MC Jakoubek na listopad a prosinec
Pátek 12. 11. 9.30 hodin – Volná herna pro děti, písně, říkadla…
Pátek 26. 11. 9.30 hodin –
Přednáška farmaceuta Mgr. Aleše Novosáda
Téma: Vitamíny a potravinové doplňky
Výtvarná činnost – korále a tiskátka z brambor
Pátek 10. 12. 9.30 hodin – Vánoční Jakoubek
Koledy, tanec se šátky, říkadla
Výtvarná činnost – výroba vánočního svícnu

Touto fotografií se ještě vracíme k zářijovému setkání na farské zahradě.

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ
CÍRKEV SE VŽDY PŘIMLOUVALA ZA ZEMŘELÉ
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se
za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby
očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Církev také
doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme
jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o
tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu?
Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za
ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných
zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy se církev zvláště modlí za
zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb den zavedl roku 998 clunyjský
opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní
církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.
"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před
námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského)
MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI
"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé
již modlit nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému názoru...
Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a
kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat.
Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských
bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí.
Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a
pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit
např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth
McAll; převzato z www.vira.cz)

ODPUSTKY:
1. – 8. 11. lze získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
třeba jen v duchu za zemřelé. Podmínky: sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce).

Podblanický smíšený sbor a orchestr
4. 12. v 17.00 v kostele v Borovnici
V kondrackém kostele zní krásné písně a zpívané mše již 250 let. V roce
1758 naši předci založili takzvané „literátské kůry“, aniž tušili, jakou
tradici vytvoří. My, kteří zpíváme dnes, jsme na sebe vzali odpovědnost
pokračovat a zvelebovat jejich odkaz. Mladé tváře v našem sboru dávají
naději, že 250 lety to nekončí.
Náš sbor je v současnosti veden panem Volkem. Jiří Volek, původem z
Ostrova, dal v 90. letech sboru nový rozměr. V té době jezdil do Kondrace
hrát na varhany pan Antonín Gregor, který vedl zdislavický chrámový
sbor. Oba sbory se spojily a v roce 2000 vystoupily na Vánočním koncertu
již jako Podblanický smíšený sbor. Pan Gregor byl nejen vynikající
varhaník, ale všichni vzpomínáme, jak nás štedrovečerní nocí vozil avií ze
Zdislavic do Kondrace a někdy i do Louňovic, abychom ve vánočním čase
potěšili věřící hudbou.
V posledních letech vystupoval sbor pod vedením dvou sbormistrů.
S Jiřím Doubkem nazpíval v roce 2004 CD „Zpěvy vánoční“.
Se sbormistrem Jiřím Volkem zpívá sbor nyní.
(podle www.kondrac.cz)
Obsazení Sbormistr: Volek Jiří
Soprán: Burešová Marie, Formanová Markéta, Hašková Kateřina,
Hrdinová Helena, Janoušová Ludmila, Mančalová Tereza, Matušková
Miroslava, Potančoková Jana, Slunéčková Kateřina, Vajsarová Marie,
Vesecká Jolana, Vošická Marie, Volková Natálie, Zelingrová Marie
Alt: Houdková Eva, Kršková Jaroslava, Mančalová Marie st., Mančalová
Marie, Matušková Blanka, Procházková Štěpánka, Šandová Marie,
Vondráčková Klára
Tenor: Budka Miroslav, Innemann František, Rak Vítězslav, Turek
Jaroslav, Volek Jiří ml.
Bas: Buchar Jan, Čáp Václav, Moudrý Josef, Prokop Josef, Teytz Ivan,
Tomaštík Stanislav
Orchestr: Babor Jan - varhany, Vlach Václav, Vogl Josef, Kovský Petr –
první housle, Sklenář Miroslav, Eva Dostálková – druhé housle, Volenec
Josef – violoncello, Matušková Radka, Procházková Zuzana – flétna,
Houdek Jiří, Šanda Miroslav – trubka, Šanda Pavel, Šandová Kateřina –
klarinet.
Konferenciér: Jiří Jirásek

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Tajenkou minulý měsíc bylo: SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI,
DOMINIK DUKA, JAROSLAV KONEČNÝ. Tentokrát hádáme
křesťanský pojem, který souvisí s listopadovými svátky.
Odpovědi pište, telefonujte, SMSkujte nebo e-mailujte.
(jiri.foller@tiscali.cz, 732328288). Rodiče mohou radit!
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Opěrné části těla
Užitečný hmyz
Zrádce Pána Ježíše
Obilí k setí
Druhá tráva
Biblické zvíře
(skopec)
Veliké moře

APOŠTOLÁT MODLITBY - LISTOPAD
1. Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky
podpoře křesťanského společenství a v moci našeho zachraňujícího
Boha sílu k radikální změně života.
2. Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy
svých biskupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí
celosvětového misijního poslání Božího lidu.
3. Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast
na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester.
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Křty
Sofie Hvězdová – 9. 10. 2010, Křivsoudov
Karolína Jankovská – 23. 10. 2010, Čechtice
Pohřby
Vincenc Krejča – 9. 10. 2010, Zhoř
Stanislav Zach – 16. 10. 2010, Zhoř

K

A

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – probíhají v oktávu po Slavnosti Všech
svatých a dále pak budou slouženy vždy první mši svatou v měsíci ve
všední den, podle rozpisu na lístcích
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA:
Křivsoudov – úterý 2. 11., 16.00
Borovnice – středa 3. 11., 15.00
Čechtice – čtvrtek 4. 11., 16.00
Jeníkov – sobota 6. 11., 15.00
Zhoř – sobota, 6. 11., 16.00
Mnichovice – neděle 7. 11., 11.00
BIBLICKÉ HODINY - středa v 19 hodin: Křivsoudov, fara
– 3. 11., Čechtice, fara – 10. 11., Chmelná, OÚ – 17. 11.
PRVNÍ PÁTEK – 5. 11., Křivsoudov, 15.30
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 7. 11., Křivsoudov, 9.30
SPOLČO DĚTÍ - každý druhý pátek, 16.00, Chmelná
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - fara Čechtice, 1x za 2 týdny
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 19. 11. v 19 hodin v Čechticích
na faře, více uvnitř čísla
MC JAKOUBEK - jednou za 2 týdny v pátek, více uvnitř
MŠE SVATÁ CHMELNÁ – čtvrtek 24. 11, 15.15
POSVÍCENÍ (výročí posvěcení kostelů)
Mnichovice – 7. 11., Borovnice – 14. 11., Jeníkov – 21. 11.
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – úterý 9. 11., Zdislavice,
mše svatá v Pravoníně, celebrant P. Piotr Adymczyk
SBÍRKA - 7. 11. - na charitní činnost v arcidiecézi
FARNÍ RADA – čtvrtek 18. listopadu, 19.00, fara Čechtice
Ples lidí dobré vůle - v Humpolci - 20. 11. 2010
FARNÍ POUŤ do Říma – 22. – 30. listopadu
VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ – Praha, Loreta – 26 – 28. 11.
PRODEJ KNIH – Křivsoudov, 28. 11. před i po mši svaté
KONCERT BOROVNICE – sobota 4. 12., 17.00
OSLAVA SV. MIKULÁŠE –5. 12., Č, K, B po mši svaté
MISIJNÍ PERNÍČEK – 12. 12., Čechtice, K, Borovnice

