ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

S l o v o

k n ě z e

Před týdnem jsme prožívali návštěvu papeže Benedikta XVI. Po tři dny jsme měli
příležitost podívat se a poslouchat, jak se sv. Otec cítí v Čechách.
Zdálo se mi důležité to, že je velmi zapotřebí svatých rodin. K mládeži mluvil, aby
zkoumali Boží volání, aby založili křesťanskou rodinu, a že Boží volání se také může
týkat roku zasvěceného kněžím, aby mladí byli pozorní a otevření k Ježíšovu volání.
Jsme vděční Pánu Bohu za všechny zážitky z návštěvy papeže
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

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE

Společenství mládeže
Naše spolčová parta se samozřejmě vypravila na nezapomenutelný výlet do
Staré Boleslavi za Svatým otcem. Zatímco autobus našich farníků se vypravil až ten
den ráno, my už jsme sbalili své krosny den předem. Čekal nás tam totiž předprogram,
určený právě pro mladé, aby se správně ztišili a připravili na tak velkolepou událost.
Podvečerní Boleslav se hemžila tisíci návštěvníků, kteří s napětím očekávali
příjezd papeže. A byli jsme mezi nimi i my. Součástí předprogramu byla skvělá kapela
CREDENC a její krásné písničky, na které jsme si dokonce i zatancovali.
Nálada byla nádherná, ale nevyrovnala se té pondělní, kdy probíhalo to
nejdůležitější. Přežili jsme krátkou a ledovou noc a pak jsme už prožívali tu úžasnou
liturgii a mnoha dalšími lidmi.
Myslím, že pro nás všechny to byl určitě krásný zážitek, na který nikdy
nezapomeneme. Jsme vděční za to, že jsme tam mohli být všichni spolu a vytvořit
nádherné společenství obohacené o poselství a povzbuzení Benedikta XVI., který se
mezi mladými cítí také mladým.
Tereza K.

Farní pouť
Ještě za tmy se vypravilo autobusem celkem čtyřicet farníků. Pan farář nás
všechny přivítal a vedl modlitbu. Dostali jsme také vstupenky. Byly do sektorů B3, C2
a většina nás byla v sektoru C6. Od kasáren, kde autobusy parkovaly, nás čekal
tříkilometrový pochod na velikou louku, kde se mše svatá konala. V Boleslavi jsme
byli po 7. hodině. Asi ve ¾ 8 už jsme byli na místě.
Čekání na příjezd papeže uteklo velmi rychle, mše svatá a promluva k mládeži
byly obrovským zážitkem i díky tomu, že jsme mohli na svých místech sedět. Návrat
na parkoviště byl náročný, protože celý dav se pohyboval velmi pomalu. Domů jsme
svezli ještě pět našich biřmovanců, kteří zde byli už od předchozího dne. Kolem 16.
hodiny jsme ale byli už doma.
Jiří F.

ŽEHNÁNÍ ÚRODY (DOŽÍNKY)
Prvotiny z úrody jsou odvěkým výrazem vděčnosti Tvůrci za dary potřebné k životu.
Obohacují pokrmem naše rodinné stoly a též oltář, kde slavíme hostinu s Kristem.
V říjnu, po sklizni, bývá úroda požehnána. Podobný smysl má i svatomartinské nebo
svatojánské (27. 12.) žehnání mladého vína. Např. v Pelhřimově probíhá také prosba
za úrodu s procesím do polí na svátek sv. Marka (25. 4.).
Žehnání úrody probíhá v mnoha farnostech a má velmi starou tradici.
U nás tento obřad znovu zaváděl P. Wieslaw asi před deseti lety. V posledních
několika letech toto žehnání probíhá v našich kostelech pravidelně. I letos zveme
věřící, aby s sebou přinesli symbolické množství plodů a položili na určené místo
poblíž oltáře:
Čechtice, Křivsoudov a Zhoř 11. října, Borovnice 25. října,
Připojujeme některé modlitby z benedikcionálu. Můžeme se jimi připravit na obřad,
modlit se je můžeme však kdykoli.
MODLITBA: Církev děkuje Bohu za všechna dobrodiní především při slavení
eucharistie. Vybízí však, abychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám
neustále dává ve své štědrosti a lásce. Dnes ho chceme chválit za nové plody z letošní
sklizně. Chceme také pamatovat na ty, kdo mají nouzi, neboť cokoli jim darujeme,
dáváme Bohu.
PŘÍMLUVY: Bůh je původce všeho dobra. Také letošní sklizeň je jeho darem. Dnes
mu za to děkujeme a chceme si uvědomit, že také náš každodenní život má přinášet
své plody. Vyprošujme si tedy Boží požehnání a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás!
• Tys do nás vložil skrze Krista semeno věčného života, nauč nás žít v trvalém
spojení s Kristem, aby náš život přinášel ovoce dobrých skutků.
• Ty přijímáš plody země a naší práce, když je přinášíme na oltář, dej, ať po
proměnění slouží tvé církvi jako pokrm života a spásy.
• Ty chceš, aby všichni měli dostatek toho, co potřebují k důstojnému životu, veď
nás, ať se dokážeme dělit s těmi, kdo trpí nouzi.
Ty jsi svěřil člověku přírodu, aby s ní moudře zacházel, pomoz lidem překonat
nebezpečí, které ohrožuje tvé stvoření a životní prostředí.

Mateřské centrum Jakoubek
Tak jako s drnčením školního zvonku starší děti opět usedly do lavic, tak jsme i
my maminky se svými ratolestmi znovu zavítaly do prostor čechtické fary, abychom si
po dlouhých třech měsících společně pohrály, popovídaly a vyměnily zkušenosti.
Setkání začalo jako již tradičně veselými interaktivními písničkami a
básničkami, které zaujaly pozornost i těch nejmenších účastníků. Větší ,,školkou
povinné“ dětičky měly možnost ukázat, co všechno se už za těch pár dnů ve školce
naučily.
Ve druhé části programu přišla na řadu výroba originálních obrázků, při níž
svou kreativitu a fantazii zapojily nejen šikovné děti, ale i maminky. Dětičky
jednoduše pomocí barev obtiskly své malinké ručky na papír a pak obrázek dotvořily
ozdobením rámečku. Holčičky a kluci se stejným způsobem rovněž ,,podepsali“ na
plakát ve tvaru domečku, jenž se nyní vyjímá na stěně místnosti. Samozřejmě zbylo
místo i pro ,,podpisy“ těch, kteří přijdou příště!
Obrázky zasychaly vystavené sluníčku na okenním parapetu, děti se pozvolna
přesunuly k bedně plné hraček, aby si hrály, stavěly skrýše a taky trochu lumpačily,
zatímco my mamky jsme si u teplého čaje a voňavé bábovky ještě chvíli sdělovaly, co
se událo nového a co se chystá v příštích dnech... Čas rychle plynul, nezbývalo, než
dát všechno do původního stavu a jít domů vařit oběd. Už teď se ale těšíme na příští
setkání, které bude obzvláště poučné a zajímavé.
Program na 16.10.:
1. Přednáška pí. Lenky Zapletalové, ředitelky Montessori školičky ve Vlašimi
2. Malujeme zvířata + omalovánky a společná koláž

Fotografie je ze setkání rodičů s dětmi na farské zahradě 13. září

MISIJNÍ NEDĚLE
Při bohoslužbách v neděli 18. 10. 2009 proběhne v kostelech arcidiecéze sbírka na
misie. V loňském roce bylo vybráno celkem 1 177 395 Kč a prostředky byly zaslány
na příslušný účet České biskupské konference. Všem dárcům děkujeme.
Naše farnost se kromě této předepsané sbírky podílí na pomoci misiím ještě akcemi
Misijní koláč (v postní době) a Misijní pohled (v adventu). K malování misijních
pohledů letos pozveme obě spolča, všechny skupiny náboženství i další děti.

HORNÍ LHOTA
Cílem našeho podzimního putování má být Horní
Lhota, která také patří do naší farnosti.
Z webových stránek www.naceradec.cz jsme
převzali základní údaje o vesnici. Na fotce je
kaplička se zvonicí.
Horní Lhota, dříve Lhota Ovesná byla založena
Louňovickým klášterem pravděpodobně ve 13.
století a patřila tomuto klášteru. V jejím přímém
sousedství bývala tvrz a dvůr Lhotka se sídlem
vladyků z Borovnice. V době protihabsburského
povstání českých stavů je připomínán Jan
Sudlice, který se vzpoury zúčastnil, jeho majetek
však nebyl konfiskován a roku 1629 dostal
milost. Jeho potomci Lhotu prodali a byla
připojena k Pravonínu. V létech 1799-1800
založila na místě kde byla tvrz a dvůr Lhotka
Novou Ves Anna Marie Vejvodová ze
Stromberka a nazval jí Annadorf ( Annaves ),
později byly obě vesnice spojeny, obcí byla
Horní Lhota, osadou Annaves. Při západním
okraji obce je pozdně barokní kaple a na návsi barokní kaple se zvonicí ve střešním
prostoru.
V Horní Lhotě je dnes trvale hlášených 84 občanů, z toho 7 dětí.

SLAVNOST NA ZHOŘI
V neděli 20. září se se svou farností Praha-Vyšehrad loučil italský kněz P. Andrea Barbero

FSCB (řád Fraternita Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo), který se po
osmi letech pobytu v Čechách stěhuje na studia do Itálie. Spolu s několika desítkami
věřících zavítal do Palčic, kde se konala oslava a také na Zhoř. Tam spolu s naším P.
Zdzislawem slavili mši svatou. Pražané s místními farníky vytvořili krásné
společenství.

Svátky v říjnu (výběr)
1.října - svaté Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux),
panny a učitelky církve, patronky misií
2. října - svatých andělů strážných
4. října - svatý František
7. října - Maria Panna (Růžencová)
15. října - sv. Terezie od Ježíše (z Avilly), panny a učitelky církve
17. října - sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů
28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

PUTOVÁNÍ PO HŘEBENU
Jako už tradičně i letos připravujeme podzimní pochod, tentokrát nazvaný Putování po
hřebenu. Bude se konat 28. října. Je to ve středu o státním svátku. Délka je asi 10 km.
Navštívíme zase jinou část farnosti než na jaře. Půjdeme z Čechtic do Horní Lhoty po
hřebenu Jizbického vrchu. Většina trasy povede lesními cestami.
Plánovaná trasa: Čechtice, Verpání (1,3 km), Jizbice – U velkého kamene (1,3),
Jizbice – kaplička (2,3), Zhoř (0,9), Palčice – kaplička (1,6), Palčice – sklárny (0,4),
Černý rybník, Horní Lhota (2,5).
Putování zahájíme mší svatou v Čechticích v kostele v 8.30, aby všichni stačili dorazit.
Zde je možné také zaparkovat auta. Pak už půjdeme pěšky a pouť protkáme modlitbou
růžence na jednotlivých zastávkách. V Horní Lhotě bude v historické budově školy
připraveno občerstvení. Řidiče převezeme do Čechtic pro auta, jako obvykle. Lze se
zúčastnit celého nebo části putování. Akce je vhodná i pro děti a seniory.
Těšíme se na setkání blízko Pánu Bohu uprostřed krásné přírody.

Z BÝVALÉ FARNOSTI ZHOŘ
Když v loňském roce psal Katolický týdeník o farnosti Zhoř, poskytli jsme mu údaj o
obřadech za předchozích deset let. Bylo to 1 svatba, asi 17 křtů a 97 pohřbů. Podle toho
by se mohlo zdát, že budoucnost je nejistá. Zdá se však, že opak je pravdou. Věřících
v kostele v posledních několika letech přibylo a v létě jich chodí 40 – 50. V zimě je počet
výrazně nižší, protože dostupnost na Zhoř je obtížná. I proto je pro pravidelné návštěvníky
bohoslužeb, kterých je většina v důchodovém věku, účast na mši svaté v zimě problémem.
Také se zpěvem to nebylo jednoduché, protože varhany jsou dlouhodobě
poškozené a oprava zatím není v dohledu. Farníci na Zhoři však i bez doprovodu varhan
po celá léta velmi pěkně zpívali. Zlepšilo se to v loňském roce, protože od té doby zde
hraje na své přenosné elektronické varhany Zuzka Krejčová. Díky ní se může zpívat celé
ordinárium a také více liturgicky vhodných písní.
Dětí v kostele nebývá moc, ale je povzbudivé, že pravidelně zde začal ministrovat
Josef Krejčí, kterého doplňuje Jeník Foller. Také k osvědčeným lektorům z řad dospělých
přibyli i další. Pobožnosti a mše svaté probíhají příležitostně i v Jeníkově, Palčicích, na
Jizbici nebo v Čáslavsku.
Zapomenout nesmíme ani na předloňské opravy interiéru a okolí kostela. Chrám Páně je
také pečlivě udržován, uklízen, pravidelně vyzdoben a připraven pro liturgii. Díky tomu
všemu lze právem říci, že zhořská farnost je živá. Věříme, že taková zůstane i nadále.
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PÁN BŮH, BUDE…

PRVNÍ PÁTEK – 2. 10., 17.30, Křivsoudov
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – první mši sv. v měsíci všední den
POSVĚCENÍ KOSTELA ZHOŘ – 18. 10.
POSVĚCENÍ KOSTELA ČECHTICE – 25. 10.
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov – 7. 10., Čechtice –
14. 10., Chmelná – 21. 10.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 4. 10., Křivsoudov
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 16. 10. od 9:30
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – 30. 10.
MODLITBA RŮŽENCE – říjen je měsíc, zvláště věnovaný této modlitbě. Proto
vyzýváme k modlitbě růžence jednotlivce, rodiny i společenství věřících.
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA: během října se objeví v kostele
lístky s prosbou o modlitby za zemřelé, kde budou uvedeny všechny podrobnosti
NÁBOŽENSTVÍ – podle rozvrhu jednotlivých skupin
ŽEHNÁNÍ ÚRODY – 11.10. – Křivsoudov, Čechtice, Zhoř,
- 25. 10. - Borovnice, po mši svaté

SVĚCENÍ OBNOVENÉ SOCHY SVATÉHO VÁCLAVA – neděle 4. 10., po mši
svaté, náměstí Čechtice
ZIMNÍ ČAS – v noci na neděli 25. října ve 3.00 se hodiny posunou o hodinu dozadu
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Křty:
Tereza Jankovská – 20. 09. 2009, Borovnice
Aneta Naňáková – 20. 09. 2009, Borovnice
Pohřby:
Jaroslav Belada – 5. 09. 2009, Křivsoudov
Anna Rossi – 10. 09. 2009, Čechtice
Václav Tejkal – 25. 09. 2009, Čechtice
Rudolf Zahálka – 26. 09. 2009, Křivsoudov

APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN
1.Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují k slavení
Eucharistie a posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.
2. Aby Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu
stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za
nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.
3. Aby církev a stát spolupracovali v úsilí o rozkvět našeho národa na účinném
řešení problémů každého člověka. poznání.

Momentka z návštěvy Sv. otce ve Staré Boleslavi

