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

S l o v o

k n ě z e
V poslední době nám Benedikt XVI. ve
středeční katechezi
ukazuje svaté ženy.
V lednu jsme slyšeli o sv. Johance z Arku. Tato
světice se zapsala v dějinách jako nepohodlná
mučednice.
V její náboženským životě nacházíme mystické
zkušenosti. V mládí byla povolána hlasem
Archanděla Michaela, aby zintensivnila svůj
křesťanský život.
Učinila slib Bohu, že bude bedlivě střežit
panenství svého těla i duše. Četná jsou
svědectví o její dobrotě a mimořádné ctností.
Byla žijící legendou, kterou anglický soud
odsoudil jako čarodějku a kacířku pak byla
upálena v roce 1431. Potom byla rehabilitována
soudem. Papež Pius X. ji prohlásil v roce 1909
za blahoslavenou a papež Benedikt XV. jí
svatořečil v roce 1920.

Dnes se uvažuje o tom, že její soudcům a
teologům chyběla láska a pokora, aby v ní
spatřili působení Boži. Soudci Johanky nebyli schopni ji pochopit a spatřit krásu její
duše. Nevěděli, že odsoudili světici.
Otec Zdzislaw
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číslo

2

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

Ohlédnutí: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Vesnice
Mnichovice
Kuňovice
Chmelná
Čáslavsko, Práchňany, Jelenov
Čáslavsko, Práchňany, Jelenov
Jeníkov, Nakvasovice, Dobříkovice
Horní Lhota, Pálčice, Zhoř
Jeníkov, Nakvasovice, Dobříkovice
Čechtice
Čechtice
Strojetice
Děkanovice
Alberovice, Lhota Bubeneč
Křivsoudov
Čechtice
Otročice, Borovnice
Otročice, Borovnice
Čechtice
Černičí, Malá Paseka, Růžkovy Lhotice
Čechtice - kostel

Kč
Lichtenberg 8 443,Paťha
3 640,Foller
7 945,Foller
3 440,Foller
2 880,Foller
2 410,Slunečková
6 150,Foller
3 183,Fialka
3 120,Veselý
5 334,Blažková
3 156,Kubálková
3 201,Kucharčíková 2 990,Kucharčíková 9 879,Brixí
4 585,Keharová
3 320,Keharová
2 340,Matuška
4 523,Marhanová
5 112,450,86 101,-

Svatý Annibal

– část 2.

(pokračujeme v článku z minulého čísla o zakladateli rogacionistů)
Evropa 19.století byla ponořena do
chudoby a jih Itálie i Sicílie byly jedny
z nejchudších oblastí vůbec. Mladý
Annibal byl na kněze vysvěcen, když
mu bylo 26 let, a velmi záhy se vydal
šířit Boží slovo do nejubožejších
sicilských čtvrtí zvaných Avignone,
kde lidé neměli ani to nejdůležitější k
přežití a krom nepředstavitelné bídy
tam byly otřesné hygienické podmínky
– všude plno hmyzu a krys. Zde se
jednoho dne mladý otec Annibal ujal
velmi zbídačeného a duševně slabého
chlapce a vzal jej k sobě domů. Když
jej omyl, nakrmil a položil do postele,
vytanula mu na mysli Ježíšova slova:
„Cokoliv jste udělali pro jednoto
z těchto mých nejmenších bratří, pro
mne jste udělali“.“ A když se otec na chlapce zadíval, spatřil místo chlapcovy
tváře tvář Ježíše Krista. Tento silný okamžik ještě více prohloubil v Annibalovi
odhodlání v jeho poslání.
Kromě péče o ubožáky a sirotky vzplanulo otcovo srdce pro modlitbu za
povolání – zejména za dobré a „svaté“ kněze. Na základě evangelijních slov:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo. Proto proste pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň“, započal Annibal svůj apoštolát. Začal šířit Ježíšovu výzvu
„Proste“ (= latinsky Rogate – od toho Rogacionisti pozn.).
Plnit své poslání nebyl pro otce Annibla vůbec jednoduché. Setkával se
s posměšky a nepochopením lidí a atmosféra ve společnosti byla, podobně jako
dnes, velmi antiklerikální. Přesto všechno se mu podařilo svou myšlenku
rozšiřovat. Postupně založil několik chlapeckých a dívčích domů.
31. května 1927 ráno měl již starý otec Annial vidění Nejsvětější Panny Marie
Dívenky a den na to, 1.6.1927, se odebral na věčnost k Pánu.
Annibal byl prohlášen za svatého Janem Pavlem II. v roce 2004. Dnes v jeho
odkaze a ve stejném duchu pracují v několika zemích po celém světě otcové
Rogacionisti a sestry Dcery Boží Horlivosti. Krátká modlitba Svatého Annibla
za povolání, kterou se každodenně modlí i mladí z České republiky a zní: „Pošli
Pane, svaté apoštoly do své církve“.
Z: Corrado Blasetti, Blahoslavený Annibal Maria di Francia na cestě ke svatosti;
Jana Maštálková Javorská

Ohlédnutí: F a r n í p o u ť d o Ř í ma
Je večer 22. listopadu 2010 a my přisedáme i s ostatními poutníky z Čechticka
a okolí do zaplněného autobusu cestovní kanceláře Palomino z Prahy. Cílem
devítidenního poutního zájezdu je především návštěva Říma. S manželkou se na
Řím velmi těšíme. Společně jsme jej navštívili ještě v době naší známosti při
příležitosti svatořečení Anežky České v listopadu 1989. Zájezd jsme si
„nadělili“ k 20. výročí naší svatby.
V Soběslavi autobus nabral ještě dvě poutnice. Zjišťujeme, že zájezd provází
sama majitelka cestovní kanceláře Palomino paní Irena Hendrychová.
Představuje se a také nás seznamuje s duchovními průvodci poutě, kterými jsou:
P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek O.Praem z Říčan a R.D. Bohuslav Bártek
z Mšena. Pak nám sděluje základní informace o trase, průběhu zájezdu a
zajímavostech, které nás během cesty čekají. Nastává noční jízda jižními
Čechami, Rakouskem a částí severní Itálie. Příjemné jsou zastávky po několika
hodinách jízdy. Cesta je pohodlná díky dvěma zkušeným řidičům, modernímu a
pohodlnému autobusu typu Mercedes a skutečnosti, že se de facto z Lince až do
Říma pohybujeme po dálnici. Noc rychle uběhla a po ránu přijíždíme do
Padovy. Zde vystupujeme a první naše kroky na italské půdě směřují do baziliky
sv. Antonína Paduánského, kde společně slavíme první mši svatou. Po ní se
pěšky přesouváme ještě do baziliky svaté Justiny a po prohlídce pokračujeme
v jízdě na jih. Do Říma jsme docestovali večer. Ubytování s polopenzí jsme
měli zajištěné v útulném českém poutním místě Velehrad.
V následujících dnech jsme navštívili nejznámější památky za doprovodu paní
Hendrychové, která nás pěkným a srozumitelným výkladem seznámila se vším
důležitým a zajímavým. Ze všech zážitků lze vyjmenovat zejména ty, které se
hluboce dotkly naší víry a prožívání společenství s univerzální církví. Den po
příjezdu jsme dopoledne slavili mši svatou v podzemních prostorách basiliky sv.
Petra. Při této příležitosti jsme navštívili místo posledního odpočinku Josefa
kardinála Berana a poklonili se u sarkofágu Jana Pavla II. Paní Hendrychové se
podařilo zajistit na tento den vstupenky na generální audienci se sv. Otcem
Benediktem XVI v aule Pavla VI. V následujících dnech jsme si prohlédli
rozsáhlé podzemní prostory Kalixtových katakomb, které původně sloužily jako
pohřebiště a v době pronásledování křesťanů jako útočiště před státní mocí. Naši
kněží zde, 50 m pod zemí, odsloužili mši svatou. Zajímavá byla prohlídka
Vatikánských muzeí a baziliky sv. Petra s výstupem na kopuli. Další významné
místo, které jsme navštívili, byla titulární bazilika našeho emeritního arcibiskupa
Miloslava kardinála Vlka a to sv. Kříže Jeruzalémského. V sobotu v předvečer
1. neděle adventní jsme prožili večerní modlitby církve se sv. Otcem v bazilice
sv. Petra, které se zúčastnilo okolo třiceti tisíc věřících.

Počasí nám celou dobu přálo. Bylo slunečno až oblačno, občas s přeháňkou,
ale teplo. V jednom dni jsme navštívili severně od Říma údolí Riety
s františkánskými kláštery Greccio, Fonte Colombo a La Foresta. Zde bylo
počasí nevlídné a deštivé a to vlivem vyšší nadmořské výšky. Zde jsme oslavili
první neděli adventní a v pozdním odpoledni povečeřeli v místní stylové
restauraci.
Ráno v den odjezdu nás velmi mile překvapilo sdělení paní Hendrychové
a kněží, že pro nás odslouží mši svatou v podzemí svatopetrské baziliky náš
bývalý papežský nuncius v Československu Giovanni kardinál Coppa.
Obdivovali jsme vitalitu 85letého kardinála, který ještě umí velmi dobře česky a
i promluvu k nám poutníkům přednesl v našem mateřském jazyce. Hovořil o
významu Říma pro život prvních křesťanů a o důležitosti tohoto poutního místa
v současnosti, kdy baziliku sv. Petra navštíví denně 25 – 30 tisíc poutníků. Po
srdečném rozloučení jsme se vydali na zpáteční cestu do Čech.
Během návratu jsme se zastavili na celé odpoledne v Assisi a pak následoval
odjezd domů. Přes vydatné sněžení jsme v pořádku docestovali do Čech i do
svých domovů.
Farní pouť zůstane natrvalo v našich srdcích i vzpomínkách. Velmi pozitivně
hodnotíme práci cestovní kanceláře Palomino, která měla pouť perfektně
zorganizovanou a to zejména díky paní Ireně Hendrychové. Dík za výborný
výklad a péči. Bohu díky za krásné a požehnané dny.
.

Lenka a Roman Farionovi Vlašim

Generální audience s papežem Benediktem XVI. dne 22.11.2010

Mše svatá sloužená dne 29.11.2010 Giovannim kardinálem Coppou

Holubice s ratolestí - symbol prvních křesťanů (bazilika sv. Petra v Říme)

Příprava na život v manželství – jaro 2011
Pořádá římskokatolická farnost Vlašim www.farnostvlašim.cz
28. února (pondělí) Vzájemné
představení, pohled na katolické
manželství, žebříček životních
hodnot. Setkání vede P. Jaroslav
Konečný, rozhovor ve skupince
manželé Lenka a Roman Farionovi
7. března (pondělí) Psychologie
partnerského vztahu
Setkání vedou manželé Lucie a
Josef Civínovi
14. března (pondělí) Nesoulad ve vztazích a jak ho řešíme
Setkání vedou manželé Eva a Jiří Follerovi
21. března (pondělí) Rodiče, přátelé a my
Setkání vedou manželé Jana a Jan Dufalovi
28. března (pondělí) Odpovědné rodičovství
Setkání vedou manželé Jitka a Miroslav Novákovi
4. dubna (pondělí) Manželství a sexualita
Setkání vedou manželé Jana a Jan Koláčných
11. dubna (pondělí) Děti a my, jak prožívat v manželství vztah k Bohu
Setkání vedou manželé Blanka a Pavel Tulachovi
18. dubna (pondělí) Manželský slib, průběh svatebního obřadu
Setkání vede P. Piotr Henryk Adamczyk, rozhovor ve skupince manželé Jitka a
Vít Matějovských
*****
Přípravy probíhají ve Vlašimi na faře ve stanovené dny od 19:30 do 21:30
hod. Příprava je určená pro snoubence. Přípravu mohou navštěvovat i páry,
které o manželství vážně uvažují, ale zatím nedospěly k rozhodnutí jej uzavřít.
Případné další informace o průběhu přípravy lze získat na telefonu 317 846 213
(po 19. hodině), případně lze dotaz zaslat e-mailem na adresu:
farion.roman@tiscali.cz Zájemci se mohou přihlásit na faře v místě bydliště,
případně na uvedeném e-mailu. Na konci přípravy snoubenci obdrží pro
svého oddávajícího kněze potvrzení o jejím absolvování.

Co plánuje Jakoubek?
• Kromě toho, že přejeme všem rodičům co nejméně dětských nemocí, tak
je srdečně zveme na naše společné programy:
• Pátek 4.2.2011 od 9:30 hod. – Karneval – děti si vyrobí masky za pomoci
maminek, nebudou chybět soutěže, hry, hudba a sladké odměny
• Pátek 18.2.2011 od 9:30hod. – Volná herna, říkadla, hry, Večerníček
z novin
• Připravujeme na březen: Večer s ubrouskovou technikou pro všechny, kdo
mají zájem tvořit. Předpokládaný datum: 11.3. od 19hod. na faře
v Čechticích
Za maminky L.Kasperová

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Výhercem z minulého měsíce je znovu Pepa, který uvedl, že největší radost měl
z fotbálku. Blahopřejeme. Tentokrát je soutěžní otázka ještě jednodušší, ale je to
i chyták: Ve kterém měsíci křesťané nejméně hřeší a proč? (odpověď se objevila
v časopise minulý rok)
Odpovědi pište, telefonujte, SMSkujte nebo e-mailujte. (jiri.foller@tiscali.cz,
732328288).

Adopce na dálku
K 1. říjnu 2010 bylo na účtu 6648 Kč.
K 1. 2. 2011 – příspěvky v kostelech od října 2010:
Borovnice - 330 Kč,
Zhoř - 1250 Kč,
Čechtice - 440 Kč,
Křivsoudov - 562 Kč,
celkem 2582 Kč.
Celkem tedy máme k 1. únoru
9230 Kč, které budou
poukázány v jarních měsících na obě dvě naše děti,
Ronalda Mubiru a Sáru Naamiro.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
ÚNOR - PRVNÍ PÁTEK – 4. 2., 15.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov
– 2. 2., Čechtice – 9. 2., Chmelná – 16. 2.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
SPOLČO DĚTÍ - pátek 17 – 19, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - pátek 19.00,
1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 4. a 18. 2. od 9:30
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 15. 2., 9.00, Zruč nad
Sázavou, P. Marek Martiška
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 25. 2., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 23. 2., 15.15
MŠE SVATÉ ZA ZEMŘELÉ – 1. mše sv. v měsíci všední den
ROK 2011 – NĚKTERÉ AKCE
Pouť Levý Hradec -Velehrad (4. a 5. etapa):
Sobota 16. 4.: Divišov – Čechtice 28 km;
17. 4.: Čechtice - Pacov 23 km
FARNÍ POCHOD – okolo Křešína – 30. 4., 8.30
POUŤ NA SVATOU HORU – sobota, 14. 5.
NOC KOSTELŮ – 27. 5., Borovnice
ČECHTICKÁ LILIE – 6. srpen, farní zahrada Čechtice
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE MADRID – 16. – 21. 8.

APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR
1. Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich
nezastupitelný přínos celé společnosti.
2. Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi
přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti.
3. Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od
hříchu a získali důstojnost Božích dětí.

K R O N I K A
Křty: Jiří Moravec - 1. 01. 2011, Křivsoudov
Pohřby: Vladimír Dušánek - 13. 01. 2011, Zhoř
Marie Špoulová – 29. 01. 2011, Čechtice

Fotogalerie: F a r n í p o u ť d o Ř í ma

Převzato se svolením otce Petra Mikolajka ze stránek:
http://www.ricany.cz/farnost/fotogalerie/2010_rim/index.html
kde je celkem asi 1000 fotek z pouti ve vysoké kvalitě

