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Ježíš řekl: „Jdi, Františku a
oprav můj chátrající kostel.“
Dnešní doba je také dobou
Církve, která hledá tak zvané
náboženské typy.
Lidi, kteří mají zájem o
hlubší víru. Lidi, kteří budou
pamatovat na Ježíšova slova
od svého křtu: „Ty jsi můj
milovaný syn, ty jsi má
milovaná dcera.“
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 ÚNORU (výběr)

SV. VALENTIN (14. 2.) je považován za
patrona zamilovaných. Byl z italského
Terni, byl biskupem. Zemřel mučednickou
smrtí. Mladé páry obdarovával kyticemi ze
své zahrady. Římským mužům radil zůstat
raději doma u své ženy než táhnout do
války. 14. února 269 byl proto popraven.
Pěkné zvyky provázejí památku sv.
Valentina - zasílání anonymních milostných
dopisů nebo obdarovávání dívek a žen
květinami, výraz vzájemné úcty a lásky.

8. – 14. února Akce vznikla u
příležitosti svátku sv. Valentýna.
První Národní týden manželství byl
uspořádán ve Velké Británii v roce
1998 a od té doby se tam koná
každoročně. Podporu mu vyslovila
řada známých osobností. Cíle jsou
posílit vztahy v manželství a zvýraznit
potřebu zabývat se otázkou
vztahových dovedností jako
předpokladů dobrého manželství,
motivovat laickou i odbornou
veřejnost, média i veřejně známé
osobnosti, aby alespoň jednou za rok
vyjádřili podporu důležitosti manželství. Dále také propagovat programy i
iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. Mezi těmi, kdo akci
podpořili, bylo také mnoho představitelů církve, např. pan biskup Radkovský.
www.tydenmanzelstvi.cz

22.2. – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Jméno má základy v řeckém slově petros,
což znamená "skála". Latinizací vznikl
Petrus a nakonec i náš Petr. Petr je
patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů,
hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů
olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů,
kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů,
rybářů a lodníků.
Narodil se kolem roku narození Ježíše v
Betsaidě (Galilea, Izrael). Původně se
jmenoval Šimon a se svým bratrem
Ondřejem byli rybáři. Kristus jej povolal,
aby se stal jeho učedníkem, a nazval jej aramejsky Kéfas: "Ty jsi Petr (skála) a
na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od
království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co
přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."
Petr dosáhl mezi apoštoly jedinečného postavení. Přestože ve chvílích strachu a
nejistoty svého Mistra třikrát zapřel, právě jemu se Kristus po vzkříšení zjevil
jako prvnímu z apoštolů. Petr se stal prvním vůdcem křesťanského společenství
a ve jménu Krista šířil jeho učení. V Jeruzalémě dosáhl brzy vysokého postavení
a vykonal i mnoho misijních cest do jiných oblastí. Do Říma se vrátil až v době,
kdy zde vládl císař Nero.
Petr
se prý chystal z Říma uprchnout, ale na silnici potkal Krista jdoucího do Říma.
Na otázku kam jde (Quo vadis, Domine?), odpověděl Ježíš, že přichází, aby byl
znovu ukřižován. Petr se zastyděl, vrátil se a brzy byl skutečně zajat (asi v roce
64 nebo 67) a odsouzen k smrti na kříži. Jediná slova, kterými Petr na rozsudek
smrti zareagoval, byla, že chce být ukřižován hlavou dolů, protože není hoden
zemřít jako Kristus.
podle různých zdrojů

APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR
1. Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k
poznání jediného pravého Boha.
2. Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně
následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
3. Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s
křížem našeho Pána.

Ohlédnutí i pozvání :

MC JAKOUBEK

V pátek 15. ledna proběhlo další z pravidelných setkání maminek a jejich
dětí na čechtické faře. Hlavním bodem programu byla záležitost velice zábavná
a netrpělivě očekávaná: KARNEVAL! Po úvodním zpívání a recitování
básniček měly dětičky za úkol vybarvit předem připravené čelenky, které
představovaly tu zajíčka, tu princeznu či broučka.
Pak už stačilo jen pustit oblíbené dětské písničky a karneval mohl začít.
Dítka se opravdu vyskotačila, do veselého tance a výskotu se však nechaly
zatáhnout i jejich mámy. Samozřejmě nesměla chybět sladká odměna pro
všechny zúčastněné masky. Náš malý improvizovaný karneval se skutečně
vydařil se vším všudy!

Na příští schůzku, která se bude konat v pátek 19.února od 9.30 hodin, je
naplánována přednáška Mgr. Aleše Novosáda o tom, jak s úspěchem naučit děti
lyžovat. Dětičky budou pro změnu za použití temperových barev, lepidla a zrní
vytvářet obrázek ptáčka v zimní krajině. Všechny maminky (či tatínky) a jejich
ratolesti srdečně zveme, přijďte mezi nás!
Za maminky Jana Zíková.

Pozvání: P Ř I P R A V U J E M E
Znovu chceme pokračovat v pěších putováních. Letos bychom znovu rádi
putovali společně zjara i na podzim. Podrobnosti zveřejníme včas.
Pokračuje činnost obou společenství. Mládež a děti od 6. třídy výše se scházejí
každý druhý pátek od 19 hodin na faře. Zváni jsou i další zájemci. Další
společenství má klubovnu ve Chmelné 37. Schází se zde každý druhý pátek
hlavně děti z prvního stupně, ale jsou vítáni i další z větších dětí.
Pokračuje příprava na svátosti. Na svaté přijímání se připravuje skupina dětí
převážně ze 3. třídy. V květnu oslavíme svátost biřmování. Skupina se
připravuje už celkem rok a půl.
Letošní Jarní ministrantský sraz v Palčicích nebude, protože se tamtéž bude
konat vikariátní dětská pouť. Je dohodnuto datum 15. května.
Na sobotu 8. května 2010 připravujeme do baziliky na Svatou Horu u Příbramě
9. arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání.
Více na stránkách: (WWW.SVATA-HORA.CZ)
Webové stránky přešly na novou doménu www.čechtice.eu/farnost. Je zde
několik rubrik rozšířeno, zveme také k prohlídce fotogalerie.

ADOPCE NA DÁLKU
Pokračujeme v adopci na dálku. Jak jsme psali před půl rokem, máme v adopci
už dvě děti, chlapce Ronalda Mubiru a děvče Sáru Namiiro.
Od července 2009 do ledna 2010 se vybralo:
Zhoř
Borovnice 813 Kč + 10,20 euro (* 26,12 = 267 Kč)
Křivsoudov
Čechtice

1400 Kč
1080 Kč
1817 Kč
810 Kč
5107 Kč
Ke 3. červenci 2009 bylo na účtu 10623 Kč, celkem tedy je ke 4. 2. 2010
k dispozici 15730 Kč, což bude dostatečné k zaplacení poplatku na adopci pro
rok 2010 za obě děti.

KAPLIČKA LHOTA BUBENEČ

Postavena a vysvěcena byla roku 1938. Je zasvěcena Božskému Srdci Páně.
Byla postavena z milodarů, tedy z darů občanů. Velkou zásluhu na zbudování
mají František Kalina čp. 16 a Josef Říha čp. 5 ze Lhoty Bubeneč. Na stavbu
přispěli většími obnosy:
Občanská záložna Křivsoudov
500,- Kč
Vikář J. Dohnal
200,- Kč
Knížecí lesy Auersperg
200,- Kč
Správa velkostatku Komenda Kralovice
1500 cihel
Roku 1968 byla kaplička opravena od rodiny Dědičovy. Okolo ní byly
vysázeny chvojky a byla ohrazena plůtkem. Podílela se na tom rodina Turků
z Lhoty Bubeneč. Generální opravu provedla obec Křivsoudov roku 2000
celkovou sumou 30000 Kč. Vysvěcena byla kaplička po opravě dne 15. 10.
2000 P. Wieslawem Matusikem.
Výška stavby je 8 metrů, půdorys 4,5 m x 3 metry. Zadní část je zúžená
na 2 metry. Vepředu je zvonička rozměru 2,15 * 1,70 m plechostropná s malým
zvonkem ve věžičce. Dveře jsou zamřížovány ozdobnou mříží, na průčelí je
nápis „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi, 1938.“ Pokryta je
taškami, eternitové šablony na věžičce. Na střeše jsou dva kovové křížky.
Celkově udržováno.
Dlužno ještě zmínit druhou kapličku poblíž Lhoty Bubeneč, tzv. „Bílou
kapličku“ v polích na bývalé cestě z Křivsoudova do Děkanovic.

(podle Křivsoudovské kroniky, zapsal pan Jaroslav Čech,
další údaje doplnil pan Antonín Toula, současný kronikář Křivsoudova)

V poslední den roku 2009 se konala vycházka z Křivsoudova do Lhoty Bubeneč
právě ke kapličce Božského Srdce Páně. Tam byla naším knězem P.
Zdzislawem sloužena mše svatá za účasti velkého množství věřících. Tím jsme
se důstojně rozloučili se starým kalendářním rokem a poděkovali Pánu Bohu za
všechna dobrodiní.

Ohlédnutí: Tříkrálová sbírka 2010 - výtěžek
Vesnice
Čechtice (celkem 4 kasičky)
Mnichovice
Kuňovice
Horní Lhota, Pálčice a Zhoř
Chmelná
Jeníkov, Nakvasovice a
Dobříkovice (2 kasičky)
Nové a Staré Práchňany
Čáslavsko a Jelenov
Děkanovice
Strojetice
Křivsoudov
Otročice a Borovnice
Černičí, Malá Paseka a
Růžkovy Lhotice

Vedoucí
Fialka, Veselý, Matuška 2 x
Lichtenberg
Paťha
Slunečková
Foller
Foller

Částka
17088
7265
4100
5611
5630
5560

Foller
Krejčová
Kubálková
Blažková
Tulachová
Keharová (2 kasičky)
Marhanová

1454
4224
3870
2559
11093
6781
4505
79740

K + M + B + 2010 Kuňovice

K + M + B + 2010 Otročice a Borovnice

K + M + B + 2010 Chmelná

Celková částka - 79 740,-Kč
V minulém čísle jsme uveřejnili poděkování ředitelek obou zařízení v našem
okolí, kam putovala část naší sbírky. Ještě tedy upřesnění: Loni se vybralo
82891 Kč. Zpět do našeho okolí jsme zažádali o 53 879 Kč. Z toho 40 000 Kč
dostal stacionář Petrklíč Ledeč a zbytek, to je 13879 Kč Centrum Lada Lukavec.
V letošním roce budou peníze z Tříkrálové sbírky využity podobným způsobem.
Závěrem velké poděkování všem, kdo sbírku spolupořádali, nejen výše
uvedeným, ale i ostatním, samozřejmě králům – tedy dětem a všem, kteří nás
s radostí přivítali a přispěli.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 5. 2., 15.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov – 3. 1.,
Čechtice – 10. 1., Chmelná – 17. 1.
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. 2. od 9:30
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Zdislavice, úterý 16. února, 9.00, celebrant
– P. Edward Tomczyk
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 26. 2., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 24. 2., 15.15
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
SBÍRKA 21. února – „Haléř sv. Petra“
POPELEČNÍ STŘEDA – 17. ÚNORA
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Pohřby: Miroslav Turek – 2. 01. 2010, Mnichovice
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POMAZÁNÍ

NEMOCNÝCH

Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který
zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří. Vhodný okamžik k přijetí
nadchází, když se věřící začíná dostávat do nebezpečí smrti pro nemoc nebo
stáří. Účinky:
• spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k
prospěchu celé církve
• útěchu, pokoj i odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří
• odpuštění hříchů, pokud je nemohl obdržet ve svátosti pokání
• uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše
• příprava na přechod do věčného života.
Udělování - 7. února - Borovnice, 14. února – Křivsoudov, Čechtice, Zhoř.
Doporučuje se předchozí přijetí svátosti smíření. Sdělte osobám, které by měly
zájem o přijetí.

Fotografie Jezulátka v Borovnici,
o kterém jsme psali v minulém čísle časopisu:

