ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
PRO KOSTELY ČECHTICE,
KŘIVSOUDOV, BOROVNICE, ZHOŘ

S l o v o

k n ě z e

Měsíc červen
nám
přinese
dovršení
Velikonoční
doby
v den
Letnic. Tak se
plně
zjevila
Nejsvětější
Trojice.
Od
této události
Letnic Církev
hlásá a šíří
tajemství Boha
přítomného
v tomto světě.
Plodem
působení
Ducha svatého v tomto světě je společenství svatých osob. Někteří putují ještě
po této zemi a jiní již zemřeli a očišťují se. Duch svatý se také zjevuje jako
láska, která se spojuje s člověkem a je s ním v jeho těžkostech a utrpeních.
Otec Zdzislaw
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ČERVEN 2011

číslo

Vychází 1. neděli v měsíci
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice.
Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř.
Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky.
nám. dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317, e-mail:

rkfcechtice@centrum.cz internet: www.čechtice.eu/farnost
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Pozvání:

Co chystá MC Jakoubek na prázdniny?

Mateřské centrum přeje všem farníkům krásné prázdniny plné sluníčka a dobré
nálady. Děkujeme všem, kteří nás celý rok podporovali a těšíme se, že se opět
po prázdninách setkáme. Už teď víme, že ve větším počtu, protože řady našich
dětí se stále rozrůstají a z toho máme velkou radost.
Připravujeme na 1. a 2. 7. příměstský tábor pro předškolní děti
(4 – 7leté); Místo konání: fara Čechtice
Vedoucí: Alžběta Novotná, Lenka Vítová, Marie Follerová, Michal Turek
Rodiče ráno v 9 hod. přivedou své dítě/děti na faru
V pátek 1. 7. si rodiče vyzvednou děti v 16:30 hod.
V sobotu 2. 7. bude zakončen příměstský tábor mší sv. pro děti i pro rodiče od
18hod. (Na tuto mši sv. srdečně zveme všechny rodiny
z naší farnosti)
Co by měly mít děti s sebou: Pohodlné a sportovní oblečení, obuv, náhradní
oblečení, pokrývku hlavy, malý batůžek, plastovou láhev na pití, pláštěnku.
Stravování: Svačiny a obědy budou zajištěny. Cena: 200Kč
Kontakt a případné dotazy: Ludmila Kasperová 605 148189
Těšíme se, že děti prožijí na faře dva dny s Broučky z knihy Jana Karafiáta.

Pozvání:

LETNÍ TÁBORY

Příměstský tábor letos proběhne od pondělí 18. 7 do pátku 22. 7. vždy od 8 do
16 hod. v areálu čechtické fary. Věk dětí: 6 - 10 let.
Na programu budou výlety, aktivity v areálu fary - venku i v klubovně, výtvarné
činnosti, zpívání, hry i křesťanský program. Vedoucí: Jiří Foller
Chystá se tábor pro starší děti od 11 do 15 let, a to od 30. 7. do 6. 8. Místo a
podrobnosti budou ještě upřesněny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Přihlášky na oba tábory včetně podrobných informací budou včas k dispozici
v kostelech. Aktuální info: jiri.foller@tiscali, 732 328 288

Ohlédnutí:

ZEMŘEL ARCIBISKUP Karel Otčenášek

V pondělí 23. května zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Byl dlouhá
desetiletí naším biskupem (i když za komunistického režimu svůj úřad nemohl
vykonávat). Všechny čtyři naše farnosti byly až do konce roku 1993 součástí
královehradecké diecéze a teprve potom jsme byli v souladu se světskou státní
správou přičleněni k pražské arcidiecézi.
Otec biskup Otčenášek naši farnost navštívil podle pamětníků celkem třikrát
počátkem 90. let. Bylo to roku 1990 po dokončení vnější opravy kostela
v Borovnici. Na svěcení interiéru o posvícení následujícího roku přijel znovu,
jednu mši svatou slavil v Čechticích a pak navštívil P. Jana Pacíka na Zhoři, kde
mu také předal kanovnickou hodnost. Samotného svěcení v Borovnici se P.
Pacík nemohl zúčastnit. Potřetí přijel pan biskup Otčenášek na pohřeb pana
faráře Pacíka (+ 25.12. 1991). Zúčastnil se i pohřbu P. Podhorského
v Křivsoudově roku 1997.
Naposledy jsme se s ním v naší farnosti mohli setkat na Zhoři v 16. 9. 2007, kdy
k nám přijel už ze sousední diecéze posvětit pamětní desku P. Františka
Pospíšila. Zůstane v našich vzpomínkách i modlitbách.

ŽIVOTOPIS
Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.,
arcibiskup, emeritní 23. biskup královéhradecký
Narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí v rodině koláře. Po měšťanské
škole studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Ke kněžství se připravoval
v Hradci Králové a v Římě, kde byl 17. března 1945 vysvěcen. Po skončení
války se vrátil do vlasti.
30. dubna 1950 svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státu
vysvěcen na biskupa. 11. července 1951 byl internován v želivském klášteře;
spolu s biskupem Tomáškem a Mons. Šuránkem byl v přísné izolaci. Byl
odsouzen na 13 let vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov,
Leopoldov a Valdice, odkud byl propuštěn roku 1962. Poté pracoval jako dělník
v mlékárně v Opočně.
V roce 1965 mu bylo na zásah papeže dovoleno nastoupit do duchovní správy,
ale mimo diecézi a se zákazem projevu biskupské hodnosti. Působil jako
administrátor v Ústí nad Labem–Trmicích.
Teprve po listopadu 1989 mu bylo umožněno převzít správu diecéze, do té doby
řízené kapitulním vikářem (Karlem Jonášem). 21. prosince 1989 jej papež Jan
Pavel II. potvrdil jako diecézního biskupa v Hradci Králové. Úřad sídelního
biskupa vykonával do roku 1998, kdy se jeho nástupcem stal Dominik Duka. 24.
září 1998 papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Karla Otčenáška osobním
arcibiskupem.
I v letech odpočinku byl arcibiskup Otčenášek pastoračně činný v diecézi, v
komisi Iustitia et Pax (do roku 2000), sportovní organizaci Orel (do roku 2007),
Konfederaci politických vězňů a dalších. V posledních dvou letech bylo jeho
působení omezeno zdravotním stavem. Jeho každodenní oporou bylo slavení
eucharistie. Mons. Karel Otčenášek zemřel zaopatřen svátostmi 23. května 2011
ve 21.45 hodin. Několik dní předtím požehnal novému biskupovi P. Janu
Vokálovi.
28. října 1995 mu propůjčil prezident Václav Havel Řád T. G. Masaryka I.
třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Po roce 1989 dostal
celou řadu dalších titulů a vyznamenání.
Mons. Karel Otčenášek zůstává všeobecně uznávanou autoritou. Biskupským
heslem Mons. Karla Otčenáška bylo: "Láska Boží, trpělivost Kristova, čest
našeho lidu."

PARTE

(přepis)

„Já jsem vinný kmen; vy ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm,ten nese mnoho ovoce.
Je slávou mého Otce,když nesete mnoho ovoce
a stáváte se mými učedníky.“ (Jan 15,5.8)
Proniknut láskou ke svým diecézánům, nenápadně,
v tichu noci 23. května 2011, odvolán od svého utrpení,
vzdálil se poslušně z milované svatodušní diecéze,
aby odevzdal zpět nebeskému Otci bohaté plody svého života,
J. Exc. Mons. Karel Otčenášek
arcibiskup – emeritní biskup královéhradecký
Narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Všechno v jeho dlouhém a
požehnaném životě od studentských let v Praze, přípravy na kněžství v Římě,
biskupské konsekrace, přes vězení, vyhnanství a osmileté plodné působení v
královéhradecké diecézi, po tiché ústraní závěru jeho života bylo neseno
tajemstvím evangelního poselství vyjádřeného ve známém „Per crucem ad
lucem – Křížem ke světlu“.
Jeho pastýřská moudrost vyrůstala z ideálu univerzálního spřátelování všech se
všemi a všech s Bohem. Vědomí sounáležitosti s ostatními bylo světlem, silou a
povzbuzením jeho života.
Svatodušní katedrála mu byla denní inspirací k nevšedním apoštolským
aktivitám, kterými se hluboko vepsal do srdcí mnoha lidí.
S otcem arcibiskupem se rozloučíme v katedrálním chrámu Svatého Ducha v
Hradci Králové v pátek 3. června 2011 v 10 hodin slavnou pontifikální
bohoslužbou.
Po ní uložíme jeho tělo do připravené hrobky v presbytáři katedrály, kde spolu s
několika svými předchůdci bude očekávat den svého vzkříšení.
Modleme se za duši tohoto věrného pastýře, který zanechává Božímu lidu
krásné a dobře čitelné svědectví o své lásce k Bohu, člověku i vlasti.
R. I. P.
- Anna Spudilová, sestra s rodinou a ostatní příbuzní
- Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký se svými spolupracovníky
- S. M. Radmila Marta Žďárková se spolusestrami z Rokole
- kněží a jáhni královéhradecké diecéze

Pozvání:

HRÁDECKÉ POUTĚ 2011

I. Pouť – neděle 3. července 2011
9,00 Zahájení poutí, mši svatou celebruje P. Edward Tomczyk MIC
10,15 Vzpomínka na P. Františka Štveráka (1909-1956), katolického kněze
narozeného a pokřtěného na Hrádku, odpůrce a vězně nacismu a komunismu –
Bc. Aneţka Stříbrná
11,00 Hlavní mše svatá, celebruje Mons. Václav Malý, biskup
13,45 Mariánská pobožnost u poutní studánky
14,30 Koncert souboru „5 x ZAVŘEL“
16,00 Mše svatá – celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr., člen Rytířského řádu
Křížovníků a administrátor kostela sv. Františka z Assisi v Praze

Úterý 5. července 2011 – Den věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
10,30 Mariánská pobožnost u poutní studánky
11,00 Hlavní mše svatá, celebruje P. Edward Tomczyk MIC
14,30 Koncert s povídáním písničkáře a psychoterapeuta Jirky Černého
16,00 Mše svatá, celebruje P. Marek Martiška MIC

II. Pouť – neděle 10. července 2011
9,00 Mši svatou celebruje P. Ryszard Wojciechowski MIC, představený
Mariánů v Čechách a na Slovensku
11,00 Hlavní mše svatá, celebruje Mons. Karel Herbst SBD, biskup
13,45 Mariánská pobožnost u poutní studánky
14,30 Koncert zpěvačky Evy Henychové
16,00 Mše svatá – celebruje P. Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod Brdy

III. Pouť – neděle 17. července 2011
9,00 Mši svatou celebruje P. Jiří Ptáček MIC, farář v Praze - Braníku
11,00 Hlavní mše svatá, celebruje P. Josef Pecinovský, děkan Karlštejnské
kapituly a berounský vikář a farář, rodák z Radošovic.
13,45 Mariánská pobožnost u poutní studánky
14,30 Koncert českého folkového písničkáře Jaroslava Hutky
16,00 Mše svatá na závěr hrádeckých poutí - celebruje P. Marek Martiška
MIC; Srdečně zvou Mariáni z Hrádku
Kontakt: Farnost Hrádek, e-mail: marianihradek@seznam.cz
Hrádek 1, 258 01 Vlašim, tel.: 317 843 617, mobil: 737 611 034

Ohlédnutí:

NOC KOSTELŮ

Akce se připravovala několik týdnů dopředu (přihláška, dojednávání hostů a
příprava programu, propagace v médiích). Přesto jsme přesně nevěděli, co nás
čeká. V pátek se sešel tým několika organizátorů, aby přivítal návštěvníky, kteří
nás příjemně překvapili svým velkým počtem.
Někdo z nich se zúčastnil celého programu, jiní si vybrali to, co jim bylo
nejbližší. Po mši svaté, orámované růžencem a májovou pobožností přišla
prostřední, prohlídková část programu. Paní učitelka Kubalová zaujala
podrobným výkladem o interiéru kostela, při kterém si lidé mohli uvědomit
důležitost detailů, které se zdají být samozřejmé.
Také o varhanách se mohli dovědět něco nového, naše varhanice předvedla
různé styly hry. Opravdovým zážitkem pro hodně návštěvníků bylo vyšplhání
do třicetimetrové výšky věže, dokonce až nad zvony. To vše probíhalo dvakrát,
po šesté a znovu po sedmé hodině.
Koncert Podblanického sboru a orchestru podle očekávání zaujal. V závěru
večera jsme shlédli krátký film ze života farnosti a spolčo mládeže potěšilo
zbylou skupinu posluchačů několika hezkými písničkami.
Po celou dobu měli všichni vytvořené zázemí s občerstvením v prostorách
Obecního úřadu. Těch šest hodin uteklo také díky zodpovídání spousty dotazů a
setkáním se známými i neznámými lidmi.

V příštích letech bychom chtěli postupně představit
i další kostely farnosti.

Pozvání:

SVÁTKY V ČERVNU

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Máme se vracet ke zdroji a prameni
naší spásy - lásce Boží, která se v Ježíšovi zjevila viditelným způsobem. Srdce
je symbolem Boží lásky, protože Bůh je láska a Syn je jedno s Otcem.
2. června – Slavnost Nanebevstoupení Páně
12. června – Slavnost Seslání Ducha svatého
13. června – Památka sv. Antonína z Padovy
19. června – Slavnost Nejsvětější Trojice
23. června – Slavnost Těla a Krve Páně
24. června - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla
1. července – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 3. 6., 17.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov
– 1. 6., Čechtice – 8. 6., Chmelná – 15. 6.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
MŠE SVATÉ ZA ZEMŘELÉ – 1. mše sv. v měsíci všední den
SPOLČO DĚTÍ - pátek 17 – 18.30, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 10. 6., 9.30; Sportovní hry a soutěže na farské
zahradě; Maňásková pohádka s překvapením
POUŤ JIZBICE, kaplička– neděle 12. 6., 15.00, mše svatá
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – 19. 6., Čechtice, 11.00
(Zhoř mše svatá 8.00, Borovnice BS 9.30)
POUŤ CHMELNÁ, studánka – neděle 19. 6., 15.00, pobožnost
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE - úterý 21. 6., Želiv, celebrant
P. ThDr. Miloslav Kněz
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 24. 6., 19.00
POUŤ STROJETICE – sobota 25. 6.
POUŤ BOROVNICE – neděle 26. 6.
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 29. 6., 15.15
LETNÍ TÁBORY: PŘEDŠKOLÁCI: 1. - 2. 7. 2011
MLADŠÍ ŠKOLÁCI: 18. - 22. 7. 2011
STARŠÍ ŠKOLÁCI A MLÁDEŽ: 30.7. – 6. 8. 2011

K R O N I K A
Pohřby
Emilie Hubková – 10. 05. 2011, Zhoř
Marie Marková – 21. 05. 2011, Křivsoudov
Marie Papežová – 21. 05. 2011, Čechtice

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN
1. Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o
starostlivé a milosrdné Boží lásce.
2. Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným
misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.
3. Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a
katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha
Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.

FOTO GRAFICKÁ

PŘÍ LOHA

Tentokrát uveřejňujeme několik fotografií s otcem arcibiskupem Otčenáškem.
Autory jsou pan Jaroslav Kehar (z Borovnice a Zhoře 1991) a paní Michaela
Antůšková (ze Zhoře 2007).

Svěcení kostela v Borovnici 1991 - přivítání

Svěcení kostela v Borovnici 1991

Svěcení v Borovnici – posezení v bývalé škole v Borovnici (P.
Vošický, p. Novák, pan biskup Otčenášek, P. Koriszta)

Pan biskup Otčenášek v Čechticích

Pan biskup Otčenášek na pohřbu P. Pacíka (Borovnice, Zhoř)

Křivsoudov – pohřeb P. Podhorského (P. Měšťan, pan biskup,
ministrant Ant. Šotola, pan biskup Škarvada, jáhen Karel Podhola)

Zhoř 2007 – pan opat Kramár, pan arcibiskup, P. Vošický

