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S l o v o

k n ě z e

Pán Ježíš se narodil před dvěma tisíci lety. Jak se změnil svět? Proč je ještě tak
zlý? Sv. Jan napsal, že „přišlo pravé světlo na svět, ale svět ho nepoznal. Do
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“
Říká se, že bez určité sympatie nelze poznat nikoho a nic!
Ten svět se může změnit pouze když s tím, který přichází, se budeme stávat
jedním duchem. O vánocích s probuzeným srdcem je dobře přijmout ještě
jednou celý jeho život.
Otec Zdzislaw
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číslo
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,

Ročník VII
Vychází 1. neděli v měsíci

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.farnostcechtice.wz.cz

Svátky v PROSINCI (výběr)
1. 12. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
3. 12. Sv. Františka Xaverského, kněze (památka)
6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa - Byl biskupem v Myře v maloasijské Lykii (na
dnešním území Turecka). Zemřel kolem poloviny 4. století. Jeho úcta se rychle
rozšířila po celé východní oblasti a od 10. století i na Západě. V roce 1082 byly
jeho ostatky přeneseny do italského města Bari.
7. 12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (památka)
8. 12. Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (slavnost) Církev
vidí v Panně Marii ženu předpovězenou v ráji (Gn 3,15). Bůh ji vyvolil za matku
Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny
prvotního hříchu. Toto učení o Neposkvrněném početí Panny Marie závazně
vymezil Pius IX. a prohlásil je za článek víry 8. 12. 1854. Liturgická oslava Početí
Panny Marie se konala nejprve na Východě, v 9. století přešla z Konstantinopole do
jižní Itálie a na Sicílii. Koncem 11. století zavedl tento svátek ve své diecézi sv.
Anselm z Cantebury a v té době se objevují náznaky této úcty i u nás v tzv.
Opatovickém homiliáři. Z Anglie se svátek šířil i jinam. U nás se slaví už kolem
roku 1200. V roce 1476 Sixtus IV. rozšířil jeho slavení pro celou církev.
13. 12. Sv. Lucie, panny a mučednice (památka) Byla umučena v prvních letech
krvavého pronásledování za Diokleciána, pravděpodobně 13. 12. 304. Vedle sv.
Agáty je to nejznámější sicilská mučednice. Při průzkumu katakomb v Syrakusách
byl objeven její hrob. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi a její jméno bylo
zařazeno do mešního římského kánonu.
14. 12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve (památka)
25. 12. Narození Páně (slavnost)
26. 12. Sv. Štěpána, prvomučedníka (svátek)
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty (svátek)
28. 12. Svatých Mláďátek, mučedníků (svátek) Svátek těchto nevinných dětí
zavražděných v Betlémě a jeho okolí se připomíná už v nejstarších martyrologiích.
Sv. Caesarius z Arles, sv. Augustin a jiní církevní Otcové vidí jejich slávu v tom,
že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito
malí chlapci zemřeli místo něho.
29. 12. Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže

Pozvání : P Ř E D V Á N O Č N Í
HUDBA

V kostele Narození Panny Marie v Křivsoudově vystoupí letos
nám všem dobře známý vlašimský pěvecký sbor DECH.
Vystoupení se koná v sobotu 19. 12. v 15 hodin.

V Čechticích nám předvánoční čas zpříjemní místní skupina
DIOGENES. V kostele sv. Jakuba se do jejich písniček můžeme
zaposlouchat 19. prosince od 18 hodin.

V borovnickém kostele je mše svatá o vánoční vigilii jako
obvykle 24. prosince v 15 hodin.
Čtvrthodinku přede mší svatou nám před kostelem zpříjemní
tři hudebníci ze souboru CHMELAŘINKA

Pozvání : D U C H O V N Í
OBNOVA
Jako každý rok i v lednu 2010 se bude ve Vlašimi konat duchovní obnova pro
manželské páry. Zvány jsou páry nejen z Vlašimi, ale odkudkoli.
Tentokrát znovu proběhne nejdelší část akce ve Spolkovém domě na náměstí za
starým mostem.
Mše svaté budou samozřejmě v kostele. Akce se koná o víkendu 16. a 17. ledna.
Témata přednášek:
1) Manželství – cesta ke zralosti
2) Odpuštění v manželství
3) Manželský slib
Přihlašovat se je možné na adrese farion.roman@tiscali.cz , kde lze také obdržet
nutné informace.

Vypravěčky: Šárka Nevšímalová a Katka Vítová

Ohlédnutí: S C É N K A O S V .
ANEŽCE
Naše scénka DCERA KRÁLOVSKÁ autorky Marie Holkové se vydařila.
Vystupovali jsme v Borovnici a na Zhoři, kde byl o hru velký zájem. Malí herci
své role pilně cvičili, proto je velmi pěkně zvládli. Výborný byl i hudební
doprovod (Liduška Holejšovská). Velký dík patří také MŠ Čechtice, zvláště p.
uč. Ivě Fialové za návrh a zapůjčení kostýmů. Věříme, že bude zájem i o další
vystoupení této skupiny dětí.
Fotografie, které provázejí toto číslo Svatého Jakuba, jsou ze scénky na Zhoři.
Anežka
(Lenka
Vítová),
Král Přemysl,
její otec (Véna
Nevšímal) a
šaškové (Jiří
Foller, Jiří
Holejšovský)

Pozvání : M C J A K O U B E K
Sněží, sněží, mráz kolem běží… Těmito slovy maminky a děti na
posledním setkání mateřského centra přivolávaly zimu. Zatím to ale vypadá, že
zima bude ještě chvíli spát a děti se sněhuláků a sáňkování stále ještě nedočkají.
Jak si tedy zkrátit chvilku? Výborná inspirace je přijít do mateřského centra
Jakoubek a pobavit se.
Tak například můžeme děti nalákat na spoustu výtvarných činností, na
koberec, kde se odehrává spoustu zajímavého povídání, zpívání a básničkaření.
Nechybí legrace, trocha pohybu a veselých tváří. Maminky nalákáme na
zajímavé přednášky, vzájemné obohacování ve výchově jejich ratolestí a snad
také trochu odpočinku.
Poslední setkání bylo přímo nabité zážitky. Přivítali jsme vzácnou
návštěvu, paní učitelku Ermisovou, kterou všichni známe ze školky. Nabídla
nám zajímavé inspirace na vytváření předvánoční výzdoby i tipy na hezké
básničky a činnosti během adventu. Poté děti vyráběly společně s maminkami
dopisní schránku na dopis Ježíškovi. Výtvory byly krásné a jistě nejeden z nich
již visí na vchodových dveřích jejich domovů nebo jiném vhodném místě, které
Ježíšek jistě nepřehlédne. Také jsme si poslechly přednášku pana faráře o
konfliktech v rodině.
Maminky se rozhodly, že společně upečou vánoční perníčky. Tato akce se
již konala a zúčastnily se jí nejen stálice MC, ale také děti a maminky
z náboženství 1. a 2. třídy. Ještě nás čeká zdobení, na které tímto srdečně zveme
všechny, kdo si chtějí u teplého čaje popovídat a zpříjemnit si předvánoční čas.
Těšíme se tedy na setkání 18. 12. ve 20 hodin večer u Šindelářů, Družstevní 210,
Čechtice. Budeme rádi, když pro bližší informace zavoláte na tel. 777 697 992.
Hotové perníčky budeme společně i s dětmi prodávat 4. adventní neděli,
tedy 20. prosince po mši svaté. Výtěžek z této akce bude věnován na misie.
MC Jakoubek – program na prosinec:
1. Vánoční koledy s kytarou a dětskými hudebními nástroji.
2. Výroba svícnu z jablíčka a voňavého pomeranče.
Veronika Šindelářová

Pozvání :

SILVESTROVSKÁ
VYCHÁZKA

31. prosince chceme za celý uplynulý rok společně poděkovat vycházkou
z Křivsoudova do Lhoty Bubeneč, kde bude v kapli děkovná bohoslužba. Sraz je
ve 13 hodin v Křivsoudově u radnice. Všichni jsou srdečně zváni.

Téma : 2 0 L E T S V O B O D Y
Protože mnoho mladých lidí nebylo v té době na světě a my ostatní občas
zapomínáme, jak vypadal život církve v 80. letech, alespoň několik poznámek:
-

-

mužské řeholní řády byly zakázány, ženské silně omezeny
neexistovala katolická knižní vydavatelství
nemohla být vydána kompletní Bible (!!!) ani Bible pro děti
neexistovaly křesťanské noviny ani časopisy (s jedinou výjimkou)
nebylo možno svobodně vycestovat do ciziny (Izrael, Řím, Lurdy, Fatima
a dokonce ani do Polska)
neexistovaly legální katolické tábory, víkendovky ani setkání mládeže
neexistovaly legálně vydané zpěvníky jako dnes např. Hosana
na teologické fakultě nemohl studovat nikdo kromě několika kněží,
fakulta byla vyřazena z univerzity
výuka náboženství byla zakázána v 1. a 8. třídě, v září a v červnu i ve
všech ostatních třídách, na středních nebo vysokých školách nemožná
neexistovaly křesťanské hudební festivaly
nebyla povolena společenství dětí, mládeže ani dospělých
duchovní cvičení byla tajná, pokud nějaká byla
biřmování nebylo možné, protože nebyli biskupové (pouze dva v celé
České republice)
byly zakazovány slavnosti jako Boží Tělo, první svaté přijímání, průvod
Květné neděle
neexistovaly náboženské pořady v televizi ani v rádiu, existence stanic
jako Radio Proglas a Tv Noe byla nepředstavitelná, možný byl jen ilegální
poslech Radia Vaticana
případná návštěva papeže byla úplně nemožná
neexistovala církevní zdravotnická zařízení ani církevní školy
charita nemohla svobodně fungovat
naprostou výjimkou byli trvalí jáhni a pastorační asistenti
byla omezována shromáždění věřících (Velehrad, Svatá Hora)

Výčet zdaleka není úplný. V případě porušení čehokoli v této oblasti
hrozilo potrestání za tzv. „maření státního dozoru nad církvemi“. K trestání také
bohužel docházelo. Kněžím akutně hrozilo případné trestní stíhání, ostatní
aktivní křesťané mohli „zapomenout“ na lepší pracovní příležitosti nebo na
studium či další možnosti, které jsou dnes běžné.
I když dnešní doba má mnoho nedostatků, výše uvedené poznámky
poskytují jasné srovnání k tomu abychom si 20 let svobody vážili a Bohu za ni
děkovali.

Téma :

Česká společnost po 20 letech

20 let proběhlo mezi první návštěvou papeže Jana Pavla II. na jaře 1990
a návštěvou Benedikta XVI. Tehdy před 20 lety si česká společnost užívala po
léta zakazovaného ovoce a chystala se plná odhodlání dohnat vše, oč přišla. Po
hříchu postrádala pochopení pro to, co naopak v církvi a duchovně zaměřeném
životě hraje podstatnou roli: zdrženlivost a umění čekat. A tak není divu, že
prorocká slova papeže Jana Pavla II.: „Neopakujte chyby Západu, nepropadejte
konzumismu a neřestem…“, si vzala k srdci jen část obyvatelstva. Rozhodující
část se nechala oslovit heslem: „Peníze až v první řadě“.
Česká společnost se rozprchla - každý po svém - za vidinou blahobytu a
bohatství, blahobytu bez morálky a bohatství pokud možno bez práce. Po
dvaceti letech mezi návštěvami Jana Pavla II. a Benedikta XVI. se jedna epocha
uzavřela. Současná česká společnost se však na rozdíl od té z roku 1990 ocitá v
závažné krizi, o niž neměli tušení ani mnozí z těch, kteří papežovo varování
brali vážně.
Ano, to je ta křišťálově čistá pravda, že totiž bez přijetí mravního řadu,
který jako jediný v celém euroatlantickém prostoru představuje křesťanství,
nelze žít ani uspokojivý život jednotlivce ani společnosti jako celku. Naše česká
neschopnost vládnout si, o které se osmělujeme mluvit až nyní, je toho
výmluvným dokladem.
V roce 1990 jsme si ani v nejčernějším snu nedokázali představit stav
roku 2009. Není uzavřena státní smlouva mezi ČR a Vatikánem, nejsou
vyřešeny restituce církevního majetku, katedrála byla církvi odebrána a zákon o
vztahu církve a státu v současném znění je pro církev nepřijatelný.
Dovedl si snad někdo v prvních dnech či měsících po pádu bezmála všemi
nenáviděné diktatury představit, že dvacet let po návratu věcí svých zpět do
vlastních rukou nebude fungovat právní stát, že skoro všichni budou mít
nejednou vykradené auto, byt či alespoň kabelku? Že nás v obchodech, na
úřadech, v bankách a hotelech budou hlídat kamery a bezpečnostní služby, že po
ulicích budou chodit lidé s revolvery po kapsách a na silnicích budou týden od
týdne, měsíc od měsíce, rok od roku překonávané rekordy v počtu usmrcených?
Mělo to být vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí, jenže na něco se
zapomnělo, s čímsi se nepočítalo. Totiž s Bohem.

Před návštěvou Benedikta XVI. se objevila polemika, zda návštěva
probudí trvalejší zájem o duchovní hodnoty. Přeje si vůbec česká společnost
takové probuzení? Touží po dobru pro všechny, po lásce v pravdě a pravdě
v lásce, jak se za ně staví papež?
Církev nezná revoluce. Po papežově návštěvě se nestalo a patrně ani
nestane nic viditelného, nic převratného. Český veřejný život se po odjezdu Sv.
otce nenaplnil myšlenkami a příklady z evangelií. Jenže slovo, za kterým stojí
Bůh, má také svá tajemství. Nikdo neví, kdy a jak začne působit.
Vždyť časem i z vyprahlé půdy může vytrysknout pramínek životodárné
vody, pár lidí může zapochybovat nad svými předsudky, jiní mohou přehodnotit
své dosavadní počínání. Leckdo se nadchne věcí novou, neotřelou. Po nějakém
čase se možná útlé pramínky spojí v potok a potoky v řeku. A možná také ne,
možná vyschnou a zmizí v písčité půdě. Ať tak či tak, pokaždé bude záležet na
každém z nás, na našem svobodném rozhodnutí, po kterém už není výmluvy, jak
nás o tom poučuje prastarý příběh Adama a Evy.
Pan Bůh i jeho služebník Benedikt XVI. totiž nechtějí, aby se lidé pro
dobro rozhodovali kvůli výhodám nebo proto, že jim nic jiného nezbývá. Bůh i
papež jsou džentlmeni a nevnucují se tam, kde je nechtějí.
Jiří Vyleťal
(převzato z měsíčníku Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa,
vydávaného Římskokatolickou farností v Praze – Stodůlkách,
redakčně upraveno)

Téma : 2 0 l e t n a V l a š i m s k u
Před rokem 1989 byla situace církve úplně jiná než dnes. Rozbor by si ale
vyžádal určitě mnohem větší prostor než jaký má náš časopis. Připomeňme si
jenom to, co se za uplynulých 20 let změnilo v našem regionu organizačně a
personálně. Vzpomeňme alespoň na některé z kněží, kteří pro Vlašimsko
vykonali mnoho požehnaného.

1989
Vlašim, Domašín a Radošovice – ThDr. Josef Babka (1915 - 2006 )
Zhoř, Borovnice – P. Jan Pacík (1908 – 1991)
Louňovice – P. Václav Oktábec (1915 – 1988)
Křivsoudov, Čechtice – P. Jan Pohorský (1921 – 1997)
Načeradec, Pravonín – P. Antonín Konopišťský (1910 – 1989)
Zdislavice, Kondrac - P. Václav Koriszta (1913 – 1992)
Trhový Štěpánov, Hrádek– P. Bořivoj Bělík (* 1937)
Keblov, Dolní Kralovice, Snět – P. Jaroslav Šimek (* 1953)
Veliš – P. Josef Stoklasa (1911 – 1998)

2009
Vlašim – P. Mgr. MgA. Jaroslav Konečný a kaplan P. Mgr. Piotr Hernyk
Adamczyk ( + Domašín, Kondrac, samostatná farnost Velíš)
Zdislavice – P. Mgr. Marcel Timko (+ farnosti Pravonín, Načeradec)
Hrádek – P. ThMgr. P.Edward Tomczyk MIC a kaplan ThMgr. P.Marek
Martiška MIC ( + farnost Trhový Štěpánov)
Louňovice – P. František Říha
Čechtice – P. Zdzislaw Ciesielski ( + Křivsoudov, Borovnice, Zhoř)
Keblov - P. Maximilián Roman Rylko O.Praem. ( + farnosti Dolní Kralovice,
Snět)
(pozn., nejde o výčet, ale o srovnání )

Nabídka:

KŘESŤANSKÁ LITERATURA

Již 10. rok funguje v naší farnosti Karmelitánské nakladatelství. Na festivalu
Borovnická věž v roce 2000 nám karmelitáni nabídli knihy do prodeje. Čtyři
banánové krabice se časem rozrostly na skládek s několika sty tituly. Mimo
karmelitánských jsou zde i knihy z Matice Cyrilometodějské, od Paulínek, od
firem Cesta Brno, Česká biblická společnost, Gloria, Kalich, Portál, Samuel,
Trinitas nebo Vyšehrad. Prodej probíhá v celém regionu, většinou stánkovým
prodejem.
V naší farnosti bude možnost si knihy zakoupit
20. prosince v Křivsoudově před i po mši svaté
nebo kdykoli po 15. prosinci po dohodě s Jiřím Follerem.

Pozvání :

Vánoční perníčky pro misie
Třetí neděli adventní 13. prosince budou v Křivsoudově po skončení mše svaté
děti prodávat vánoční perníčky. Akce proběhne také 20. prosince po mši svaté
v Čechticích.
Výtěžek této akce je určen na konto papežského misijního díla dětí. Děti tímto
způsobem mohou podpořit své vrstevníky ze vzdálených zemí, kteří potřebují
právě jejich pomoc.
Je totiž na světě příliš mnoho dětí, které by rády chodily do školy, ale nemůžou.
Proč? Protože třeba zrovna u nich žádná škola není, nebo nemají peníze na
školní uniformu, na školné, na školní pomůcky. A tak místo toho, aby studovaly,
musí tvrdě pracovat na poli, nosit vodu ze studně vzdálené několik kilometrů,
starat se o své sourozence, apod. Když se nenaučí číst a psát, když se nevyučí
žádnému řemeslu, skončí stejně chudí jako jejich rodiče.
Proto papežské misijní dílo dětí podporuje především budování a udržování škol
v chudých zemích. Děti v takovéto škole získají nejen vzdělání, ale i
pravidelnou stravu, pití, školní pomůcky a přístup k lékařské péči.
Dobrovolníci (řeholníci, kněží i laici), kteří v těchto školách i v jiných
zařízeních (sirotčince, nemocnice, leprostřediska, …) pracují, potřebují finanční
dary, aby mohly veškerou péči zajistit.
I my jim můžeme pomoci. Prosíme proto všechny maminky a babičky, aby
dětem připravily perníčky. A prosíme všechny ostatní, aby za dobrovolný
příspěvek u dětí perníčky nakoupily.
Jitka Dufková Blažková

APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC
1. Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly obětmi
vykořisťování v různých formách.
2. Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo, které
osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli
světa.
3. Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke všem,
kteří mají odpovědnost za mír.
A samozřejmě jako každý rok zveme také na TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU,
která proběhne hned počátkem měsíce ledna. Podrobnosti budou včas
sděleny.
OTEVŘETE SVÉ DVEŘE I SVÁ SRDCE.

Král Přemysl, otec (Véna Nevšímal) a král Václav, jeho syn (Vojtíšek Lhotka)

Po vystoupení na Zhoři

Markétka, princezna (Verunka Holejšovská), princ Jindřich (Baruška
Martínková) a hraběnka (Katka Follerová)

Anička Kucharčíková: BETLÉM
(převzato z akce Vánoční pohled pro misie)

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 4. 12., 15.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov – 2. 12., Čechtice – 9. 12., Chmelná – 16. 12.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
OSLAVA SV. MIKULÁŠE – 6. 12., Čechtice, Křivsoudov a Borovnice,
vždy po mši svaté
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 18. 12. od 9:30
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 18. 12., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 30. 12., 15.1
PRVNÍ PÁTEK – 4. 12., Křivsoudov, 15.30
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: Čechtice 12.12. v 16.30;
Borovnice 13. 12. v 11; Křivsoudov 18. 12. v 16.00; Zhoř 20. 12. v 11 hodin.
Zpovědní den Vlašim - 21. 12., 14:00 – 18:00
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH – uvedeme v ohláškách
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Křty:
Markéta Tulachová – 14. 11. 2009, Borovnice
Nikola Marie Jirásková – 29. 11. 2009, Čechtice
Jan Gallik – 29. 11. 2009, Borovnice
Pohřby:
Milada Kotová – 3. 11. 2009, Čechtice
Marie Filipová – 7. 11. 2009, Borovnice
Emilie Vošická – 13. 11. 2009, Čechtice

K

A

