ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Modlitba srdce.
Poznej sám sebe! Jaké dobro máme uskutečnit, jakou ctnost pěstovat? Poznat sám
sebe, to je také poznat Boha kontemplací jako obraz v naší duši a nasloucháním hlasu
Ducha ve vlastním srdci.
Modlitba srdce, to je také hledat věci nebeské, a nepřestávajíce se klanět Pánu,
pravému Bohu a vidět ho čistým srdcem a čistou duši.
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

VÝROČÍ M ATKY TEREZY
Matka Tereza by 26. 8. 2010 oslavila 100 let. Při příležitosti tohoto
výročí se v Indii připravují velké oslavy, které se budou konat od 26.
8., dne jejích 100. narozenin až do 5. 9., 13. výročí její smrti. V Indii
byl zároveň na 26. 8. vyhlášen Den sirotků a žádost na vyhlášení
Světového dne sirotků na ten den byla již podána u OSN. Indická
vláda Matku Terezu v roce 1972 vyznamenala za solidaritu a nasazení
pro potřeby trpících lidí v nouzi. Roku 1979 získala Matka Tereza
Nobelovu cenu míru.
Nejkrásnější den? Dnes.
Největší překážka? Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba? Vzdát se.
Kořen veškerého zla? Sobectví.
Nejlepší rozptýlení? Práce.
Největší neúspěch? Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba? Komunikace.
Nejhlubší radost? Být užiteční druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnost? Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk? Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar? Odpuštění.
Nejdůležitější instituce? Rodina.
Nejlepší cesta? Ta, která je správná.
Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí? S úsměvem.
Nejlepší lék? Optimismus.
Největší uspokojení? Splněná povinnost.
Nejspolehlivější zdroj síly? Víra.
Nejpotřebnější lidé? Kněží.
Nejkrásnější věc na světě? Láska

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

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM KN ĚŽÍ
Na 4. srpna připadá památka sv. Jana Maria
Vianneye, kněze. Loni uplynulo 150 let od
jeho smrti a na celých minulých 12 měsíců
papež Benedikt vyhlásil rok kněží.
Připomeňme si proto tohoto světce.
Svatý Jan Maria Vianney (8. 5. 1786 – 4. 8.
1859) byl francouzský kněz, dnes prohlášen
za svatého a navíc patrona kněží v duchovní
správě. Často je znám jako svatý farář z
Arsu podle místa, kde působil. Stal se
mezinárodně slavným pro svou kněžskou a
pastýřskou práci ve své farnosti.
Jan Maria Vianney se narodil v rodině zbožných sedláků. Mládí
prožíval za Francouzské revoluce, kdy byli katolíci pronásledováni.
Nábožensky se vzdělával tajně. Chtěl se stát knězem. Jeho cesta však
byla pomalá, protože měl problémy s učením, zejména s latinou.
Traduje se o něm, že byl nakonec vysvěcen spíše pro svou upřímnou
zbožnost a snahu, než pro své dosažené vzdělání. Místem působení
byla nábožensky zanedbaná vesnice Ars.
Jan Maria se pustil do práce. Založil proto přímo v Arsu dívčí školu,
kterou svěřil řeholnicím. Na stavbě školy sám pracoval jako přidavač.
Zvelebil a rozšířil farní kostel, Přistavěl k němu několik bočních
kaplí..Žil velice skromně. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho
světnici, která je prostě a chudě zařízená.
Proslul zejména plamennými kázáními a darem pronikat do duší lidí.
Občas se mu také přezdívá „mučedník zpovědnice“. Za několik let se
z vesnice Ars stalo vyhledávané místo, kam putovaly zástupy lidí, aby
se vyzpovídali nebo aby si vyslechli kázání. Dokonce byla zavedena
železnice a vypravovány zvláštní vlaky. Mnoho kněží na něj nevražilo
pro jeho oblíbenost a prostotu. Osočovali jej, že je hloupý. Biskup
odpověděl: „Přál bych si, aby všichni mí kněží byli stiženi stejnou
„hloupostí“.“

Jan Maria Vianney se pro svou obětavou službu duším prý stal terčem
útoků ďábla. Sám uváděl, že byl po nocích „kýmsi“ týrán, že jej
„někdo“ vláčel po podlaze za vlasy atd. Záhy poznal, že útoky jsou
prudší, když měl druhý den k němu přijít ke zpovědi nějaký velký
hříšník. Světec tedy začal bojovat se zlem sám – modlitbou. V
posledních letech svého života měl od ataků klid a žil v míru a pokoji.
Jan Maria Vianney nebyl zpočátku příliš dobrým kazatelem. V
pozdější době se ale vypracoval a uměl posluchače zaujmout. Když
bylo třeba, neváhal používat velice silná slova. Několik ukázek:
Kázání o nečistotě (smilstvu): Směle můžeme říct, že právě tento
proklatý hřích byl příčinou všech neštěstí vyvoleného lidu. Pohleďme
na Davida, na Šalamouna, či na jiné biblické postavy. Co bylo
původem pohany, která padla na jejich poddané? Což ne ta proklatá
neřest? Ach, můj Bože, kolik duší ti vyrvává tento h řích. A kolik obětí
přináší peklu!
Kázání o lehkovážném posuzování bližních: Lidé obyčejně chyby
zobecňují. Když vidí jednoho špatného člověka, hned odsuzují celý
jeho rod. Je ve farnosti jeden zvrácený člověk a už se říká, že celá ves
nestojí za nic. Nerozvážné soudy jsou v rozporu s láskou k bližnímu.
Kázání o lásce k bližnímu: Na čem je založena láska k bližnímu? Za
prvé: Přát bližnímu dobro. Za druhé: Pracovat pro jeho dobro při
každé příležitosti. Za třetí: Snášet a omlouvat chyby bližního.
Jednou také řekl: Člověk je tak velký, že mu nic na světě nemůže
stačit, jen když se obrátí k Bohu, je spokojený.
Jako duchovní vůdce mnohých měl mnoho práce, spal stále jen
několik hodin denně a většinu dne zpovídal. Jan Maria Vianney
zemřel ve věku 73 let. Když zemřel, jeho tělo se nezačalo rozkládat, a
dodnes je k vidění v celistvosti v kostele v Arsu na bočním oltáři v
prosklené rakvi. Je uchováváno bez jakéhokoliv balzamování a
konzervace.
Roku 1925 byl Piem XI. svatořečen a roku 1929 prohlášen patronem
kněží. Dodnes je Ars-sur-Formans vyhledávaným poutním místem.

APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN
1. Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak tíživé situaci,
nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání svých
obtíží.
2. Aby církev byla „domovem“ pro všechny lidi a s ochotou otevírala
dveře těm, kdo trpí rasovou či náboženskou diskriminací, hladem
nebo emigrací v důsledku válečných konfliktů.
3. Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i tam, kde se
objevuje v podobě nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti.
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

Pozvání:

VÝUKA

NÁBOŽENSTVÍ

I v nadcházejícím školním roce bude pokračovat výuka náboženství na ZŠ Čechtice.
Během měsíce srpna se objeví v kostele přihlášky. O průběhu výuky budou rodiče i
děti včas informováni hned po zahájení školního roku.

PROBĚHLO

V

ČERVENCI

Tábor pro ty nejmenší

1. a 2. července proběhl na faře tábor pro naše nejmenší (3-7 leté). Bylo to pro
děti něco nového, neprobádaného. A tak, když poprvé uviděly nové tety a strejdy (nás
vedoucí), na jejich tvářích se objevila nedůvěra i několik slziček. Ty jsme však rychle
zahnali množstvím her, soutěží a výbornými svačinami. Nejvíce se vyřádily
ve stříkající vodě, která je zchladila hned po obědě. První den jsme zakončili
společnou mší svatou s rodiči, kam děti přinesly dárky pro Ježíška a zazpívaly
nacvičené písničky. Plné překvapení zíraly příští den i na kouzelné bytosti
v pohádkovém lese. K jejich spokojenosti přispěl nakonec táborový oheň, po němž
v náručí maminek odcházely šťastně domů.
Myslím, že každý si zde přišel na své. Děti si odnesly zážitky, nová kamarádství
a poklad. My vedoucí jsme žasli nad jejich humorem a aktivitou. Děkujeme všem
maminkám za statečnost nám své ratolesti svěřit. Dále všem, kteří se podíleli na
přípravě tábora včetně pana faráře. Už se moc těšíme na následující tábor a vaše
neuvěřitelné děti.
Za vedoucí A. N.

PROBĚHLO:

SVĚCENÍ KŘÍŽE

:
V neděli 25. července Otec Zdzislaw posvětil za účasti asi 40 věřících farní kříž
na křižovatce u Kuňovic. Kříž byl na tomto frekventovaném místě umístěn loni díky
daru zahraničního sponzora, který se svěcení také zúčastnil. Dík za pomoc patří i ÚM
Zdislavice a ZD Čechtice. Nápis na kříži: „Obětem dopravních nehod. Ať odpočívají
v pokoji.“

TROCHA HUMORU

(Přebrepty)

• „aby se církev pověsila" - (aby se církev posvětila)
• „v mé duši si rozhnojil sílu" - (v mé duši si rozhojnil sílu)
• „Prosíme Tě za nás, zde přítomné, ať se od Krista učíme žít podruhé. " - (ať se
od Krista učíme žít pro druhé.)
• „Ať namíříme čas zbytečnostmi." - (nemaříme čas)
• „přijmi naše rozpytlené syny“ (rozptýlené)
• „Pán Ježíš uzdravil ochrněného“ (ochrnulého)
• „trpěl pod polským pirátem“ (Pontským Pilátem)

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Tajenku křížovky můžete odeslat na adresu jiri.foller@tiscali.cz nebo SMS na
732328288. Úspěšní řešitelé dostanou ceny.
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Křesťanské znamení
Jordán je …
Dnešní stát, kde byl
Babylon
Naděje, láska a …
Přechod do věčného
života
Biblické zvíře
Schránka na popel
Biblický symbol zla
Když se něčeho
zříkáme
Nutná pro svátost křtu

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
PRVNÍ PÁTEK – Křivsoudov, 6. srpna, 17.30
POUŤ JENÍKOV – neděle 15. srpna

LETNÍ TÁBORY:
MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI: 2. - 6. 8. 2010
STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ: 21. – 29. 8. 2010, Budyně
DUCHOVNÍ OBNOVA ŽELIV – 7. 8., 15.00 - přednáška, mše svatá v 18.00
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Křty: Josef Svatoň – 3. 07. 2010, Čechtice
Tereza Keroušová – 11. 07. 2010, Borovnice
Tereza Nevšímalová – 11. 07. 2010, Borovnice
Lukáš Martin Novák – 17. 07. 2010, Čechtice
Patrik Daněk – 18. 07. 2010, Borovnice
Pohřby:
Jan Zíka – 3. 07. 2010, Křivsoudov
Bohumil Vlk – 13. 07. 2010, Čechtice
Anna Hloušková – 17. 07. 2010, Čechtice
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