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Láska Kristova je naší silou, tak zní téma letošní návštěvy papeže Benedikta
XVI . Dobrý život má svůj začátek v našem rozhodování. Jsem schopný vybrat
správnou cestu?
V životě Pána Ježíše nacházíme jeho věrnost a velkou obětavost pro každého
člověka. Věříme, že On splní všechna naše očekávání. Jeho cesty jsou plné
důvěry a života, i když jeho slova často jsou náročná. Dovolím mu ovládnout
mé srdce?
Otec Zdzislaw
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LETNÍ TÁBORY
FOTKY Z PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ PROVÁZEJÍ
TOTO ČÍSLO SVATÉHO JAKUBA

Příměstské tábory
Tábory se letos podařily. Prvního se zúčastnilo celkem 16 dětí a
5 vedoucích, druhého 21 dětí a 6 vedoucích. Děti byly ve věku od 5 do
10 let. Vedoucím byl Jiří Foller st., asistenti Zuzka Krejčová, Marie
Follerová, Anna Kucharčíková, Lenka Vítová, Lukáš Novák, Magda
Vilimovská a Lidka Holejšovská. K dispozici bylo celé zázemí farního
dvora a jídelny. Obědy jsme měli u paní Smítkové. I počasí nám přálo.
Proto jsme mohli navštívit i obě naše blízká poutní místa, Želiv a
Hrádek. Děkujeme rodičům, kteří pomohli s přípravou i průběhem.

Tábor v Pusté Rybné
Letos se již tradičně uskutečnil letní tábor pro děti z druhého
stupně. Zúčastnilo se 12 dětí a 5 vedoucích. Během pobytu nás
navštívili 3 kněží včetně pana faráře Zdzislawa.
Vedoucí připravili velice zajímavý program. Každý den jsme
pomyslně cestovali do jedné země z různých kontinentů. Byli jsme
rozděleni do tří skupin. Celý den jsme hráli různé napínavé hry, které
se vztahovaly k návštěvě cizích krajů. Podnikli jsme také pěší výlet do
Poličky, kde jsme si prohlédli místní kostel a nádherné historické
centrum. 15. srpna jsme se vrátili domů plní zážitků. Děkujeme všem,
díky kterým se tento tábor mohl uskutečnit.
A.K., M.F.

Věříme, že ti kdo byli na letních táborech, se budou účastnit i
bohoslužeb a dalších akcí v průběhu školního roku.

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE
Jak bylo opakovaně sdělováno, na 28. září plánujeme autobusovou
pouť do Staré Boleslavi na mši svatou se Svatým otcem. Odjezd bude
v 6 hodin ráno, trasa svozu bude stanovena podle přihlášených
účastníků a bude všem včas sdělena v týdenních ohláškách. Návrat
v odpoledních hodinách. Ještě jsou volná místa, srdečně zveme.

KAPLIČKA ČÁSLAVSKO

Dnes se vypravíme do nejjižnější obce naší farnosti, do Čáslavska,
které většině z nás není příliš známé, protože patří už k okresu
Pelhřimov.
Čáslavsko je malá ves s bohatou historií. První zmínka je už
z roku 1545. Nadmořská výška obce je 578 m.
Nyní pod tuto obec spadá celkem pět vesnic, z nichž dvě,
Čáslavsko a Jelenov patří k naší farnosti. Ve všech 5 vesničkách
dohromady žije 104 obyvatel (ke 14. srpnu 2009). Průměrný věk je 58
let. Čáslavsko má 46 domů, Jelenov 13.
Historie obce sahá do počátku 16. století. Říká se, není to však
písemně podloženo, že na počátku 16. století, po velkém požáru v
městě Čáslavi odtud odešlo přibližně 14 rodin a usadilo se zde. Od
toho také nejspíše pochází název Čáslavsko.
V dnešní době pracuje část obyvatel v zemědělství, většina jich
však dojíždí za prací do Lukavce, Čechtic, Pacova, Pelhřimova či
Benešova. Kaplička pochází ze 30. let a je zasvěcena svátku Narození
Panny Marie.
Prvního srpna byl velký den pro zdejší obyvatele. Konal se tady sraz
rodáků, který byl zahájen mší svatou v místní kapličce. Mši svatou
sloužil otec Zdzislaw. Věříme, že mše svaté se zde budou příležitostně
sloužit i v budoucnu.

PUTOVÁNÍ PO HŘEBENU
Jako už tradičně i letos připravujeme putování, tentokrát pracovně
nazvané Putování po hřebenu. Bude se konat 28. října. Je to ve středu
o státním svátku. Délka je asi 10 km. Přibližná trasa: Čechtice,
Jizbice, Zhoř, Palčice, Horní Lhota. Tam by mělo být občerstvení.
Bližší informace příště.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
I v nadcházejícím školním roce bude pokračovat výuka náboženství
na ZŠ Čechtice. Výuka začne ve druhém zářijovém týdnu.
1. a 2. třída – pátek 11.40 - Mgr. Jitka Dufková Blažková
3. třída – středa 11.40-12.25 – P. Zdzislaw Ciesielski (příprava na
1. svaté přijímání)
4. a 5. třída – středa 13.00 – 14.30 (1 x za dva týdny, začíná se ve
středu 16. 9.); Jiří Foller
6. – 9. třída – středa 13.00 – 14.30 (1 x za dva týdny, začíná se ve
středu 9. 9.); Jiří Foller
Podle možností žáků lze dohodnout i jiný termín.
Náboženství pro studenty středních škol bude probíhat podle zájmu.
Bude se konat na faře, a to každý týden - vždy ve středu od 18 hodin.
Zveme všechny zájemce z řad studentů.

APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ
1.

Aby Boží slovo bylo lépe poznáváno, přijímáno a prožíváno
jako zdroj svobody a radosti.
2. Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanmaru (Barmě),
kteří se často potýkají s velkými problémy, nenechali odradit od
hlásání evangelia svým bratřím a důvěřovali v sílu Ducha
svatého.
3. Aby se šířila vzájemná úcta a láska mezi náboženstvími v naší
zemi cestou modlitby, dialogu, růstu vzdělávání a vzájemného
poznání.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 4. 9., 17.30, Křivsoudov
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – první mši sv. v měsíci ve všední den
POUŤ ZHOŘ, Povýšení Svatého kříže – 13. 9.
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov
– 2. 9., Čechtice, fara – 9. 9., Chmelná, OÚ – 16. 9.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 6. 9., Křivsoudov
SPOLČO DĚTÍ - 16.00 – 18.00, Chmelná, 11. a 25. 9.
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - fara Čechtice, 4. a 18. 9.
MC JAKOUBEK - pátek 18. 9. od 9:30
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – účast na setkání se Svatým otcem
ve Staré Boleslavi
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Křty: Antonín Josef Fulín – 30. 08. 2009, Zhoř
Adéla Markéta Nováková – 30. 08. 2009, Borovnice
Sňatky: František Zelenka a Ivana Jaklová – 22.08., Křivsoudov
Pohřby: Anna Follerová – 29. 08. 2009, Borovnice

PŘÍBĚH NAKONEC
Malý chlapec začal nosit brýle. Spolužák se ho zeptal: „Nevadí ti, že
je budeš muset nosit?“ „Ne, třeba budou jako ty, co nosí babička,“
odpověděl. „Máma říká, že babička vždycky pozná, kdo je unavený,
smutný a potřebuje povzbudit. Ví, že potřebuješ pomoct, a hned si
všimne, když tě něco trápí nebo když se potřebuješ s něčím svěřit. Ale
nejlepší je, že v každém člověku dokáže najít něco dobrého. Jednou
jsem se jí ptal, jak to dělá, že všechny ty věci na lidech hned vidí, a
babička mi pověděla, že to začala vidět, když zestárla. Ale já jsem si
jistý, že je to těmi brýlemi.“
(z knihy Bruno Ferrero: Osvěžení pro
duši)

