ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

S l o v o

k n ě z e
Měsíc květen nám přináší
mariánskou
pobožnost.
Svou
modlitbou budeme Matce Boží
Marii děkovat, že se po svém
nanebevzetí za nás přimlouvá, že
je pro nás neustále vzorem víry a
lásky.
Vzýváme
ji
jako
přímluvkyni,
pomocnici,
ochránkyni a prostřednici. V době
velikonoční, kterou prožíváme,
uznáváme Pannu Marii jako
předzvěst našeho vzkříšení..
Otec Zdzislaw

KVĚTEN 2010

číslo
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,

Ročník VIII
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.čechtice.eu/farnost
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PŘEDVOLEBNÍ MODLITBA
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava,
dědice české země, přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a
zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
+ Mons. Jan Graubner, arcibiskup

PŘIPRAVUJEME
• Poslední dvě květnové neděle budeme uctívat Nejsvětější Trojici, a to
v Jizbici 23. 5. a v lese u Chmelné 30. 5. Začátky pobožností jsou vždy
v 15 hodin.
• Příměstské tábory pro školní děti plánujeme předběžně na týden 5. - 9. 7.
(1. turnus) a 9. - 13. 8. (2. turnus). Podmínky jako loni, podrobnosti
v červnovém čísle.
• Na podzim připravujeme v případě dostatečného zájmu farní pouť do
Říma. Předpokládaná doba: 6 dní, možná trasa podle dohody – Assisi (sv.
František), Loreto, Padova (sv. Antonín), Turín (plátno).

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
V neděli 25. dubna přijalo biřmování v kostele sv. Petra a Pavla v Borovnici 14
kandidátů. Jejich příprava začala již na podzim roku 2008, biřmovanci se
pravidelně scházeli na faře a vzdělávali se ve víře. Jejich setkávání vedli střídavě
Otec Zdzislaw a pan Foller.
Svátost uděloval pan biskup Karel Herbst. Po obřadu se všichni biřmovanci
s kmotry a rodiči sešli ke společnému posezení s panem biskupem v borovnické
škole.
Vše se vydařilo a celá slavnost se zapsala do paměti všech, podobně jako se
nesmazatelná pečeť svátosti vtiskla do duší biřmovanců. Tuto svátost obdrželo
celkem čtrnáct lidí většinou z naší farnosti.
Jsou to:
1. Marek Březík (Ledeč n. S.)
2. Marie Follerová (Borovnice)
3. Ludmila Holejšovská (Borovnice)
4. Kateřina Kosová (Čechtice)
5. Zuzana Krejčová (Vlašim)
6. Anna Kucharčíková (Křivsoudov)
7. Ladislav Malina (Čechtice)
8. Martina Malinová (Čechtice)
9. Marek Mojžíš (Čechtice)
10. Alžběta Novotná (Čechtice)
11. Lenka Šotolová (Čechtice)
12. Tereza Vopěnková (Čechtice)
13. Eliška Vopěnková (Čechtice)
14. Josef Zahálka (Křivsoudov)
Biřmovanci předali farnosti také dar 4600,- Kč, který bude použit při
rekonstrukci střechy kostela sv. Jakuba.
Dá-li Pán Bůh, další kurz přípravy na biřmování bychom rádi zahájili už na
podzim tohoto roku, abychom se za dva roky znovu mohli radovat z udělování
této slavnosti. Proto mají případní zájemci už od teď dostatečnou dobu na
rozmyšlenou.

DĚTSKÝ DEN PALČICE
Vlašimský Vikariát
pořádá v sobotu 15. května 2010
vikariátní dětský
a ministrantský den,

který se uskuteční od 9:00 do 18:00
na statku v Palčicích.
www.palcice.cz
Zájemci, přihlašujte se u svých kněží.
Srdečně zveme.

POUŤ NA SVATOU HORU
Arcibiskupství pražské a Svatá Hora Vás srdečně zvou na
do baziliky na Svatou Horu v sobotu 8. května 2010 na

9. arcidiecézní pout za duchovní povolání.
Program: 8.30 - kající pobožnost – vede biskup Karel Herbst
9.00 – 11.00 - příležitost ke svátosti smíření
9.00 – 10.30 - adorace
10.30 – 11.00 - modlitba posvátného růžence
11.00 mše svatá – předsedá arcibiskup Dominik Duka
Polední přestávka
Odpolední program pro ministranty ve svatohorském areálu
13.30 – 15.00 beseda s novým pražským arcibiskupem a bohoslovci
15.00 májová pobožnost
další informace: www.svata-hora.cz
Odjezd autobusu
7.00, návrat po
skončení programu.
Cena 200 Kč.

Křivsoudov 7.00
Čechtice 7.05
Borovnice 7.10
Chmelná 7.15
Jeníkov 7.20
Nakvasovice 7.23
Dobříkovice 7.25
Svatá Hora asi 8.30
Časy jsou
orientační.

APOŠTOLÁT MODLITBY - KVĚTEN
1. Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se
týká milionů žen a dětí.
2. Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici
dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.
3. Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech
lidí.

Ohlédnutí i pozvání :

MC JAKOUBEK

Dubnové setkání MC na čechtické faře se neslo v duchu vítání jara, které
obstaraly veselé písničky, říkadla a hry s jarní tematikou.
Následoval workshop výtvarnice Štěpánky Blažejové, za její ž pomoci si děti i
mámy mohly vyrobit šperk či jinou ozdůbku pro radost. Tímto Štěpánce
děkujeme za příjemné zpestření našeho společného dopoledne .

Samozřejmě všechny zveme i na další setkání MC!
Věříme, že si z našeho programu každý vybere:
Pátek 21. května 2010 od 9.30 h
Hudebně pohybové hry, říkadla pro batolátka
Výtvarná činnost: výroba přáníčka pro maminku – tisk temperovými barvami
Pátek 18. června 2010 od 9.30 h
Přednáška pro maminky: Důležité akcenty ve výchově dítěte – P. Jan Balík
(mnoho let pracoval s mládeží, nyní působí jako farář v Praze – Strašnicích)
Pro děti: maňáskové představení pohádky O Šípkové Růžence

Příměstský tábor pro předškolní děti
1.a 2. července se na faře v Čechticích uskuteční příměstský tábor pro děti ve
věku 3 – 6 let.
(Příměstský tábor znamená, že rodiče své děti kolem 9hod. ráno přivezou a
večer kolem 18hod.odvezou)
Program se bude převážně odehrávat na farské zahradě a samozřejmě bude
přizpůsobený této věkové skupině.(Hry, zpívání, malování, tvoření,…). Svačiny,
obědy a drobné odměny pro děti budou zajištěny.
Přihlášky budou k vyzvednutí ve všech kostelech. Je nutné je vyplnit a odevzdat
nejpozději do 15.6. 2010.
Předpokládaná cena: 200Kč
Kontakt: Ludmila Kasperová 605 148 189

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
• v kostelech budou po mši svaté
• kaple Jeníkov – pondělí a středa 18.00
• kaple Chmelná - každý den 19.30, pátek 17.30
Lze se scházet v kterékoli kapli nebo na jiném vhodném místě. Počet věřících
není rozhodující, vhodnou modlitbou jsou mariánské litanie doplněné o
mariánské písně.

JARNÍ PUTOVÁNÍ
(POCHOD KSČ(M) STOP) Po dobrých zkušenostech s pěšími poutěmi se
chceme vydat po trase Keblov – Strojetice – Čechtice, a to v sobotu 5. června.
Začátek v Keblově v 7.30 modlitbou růžence a v 8.00 mší svatou.
Půjdeme i přes Mnichovice, proto tedy výše uvedená zkratka.
V Čechticích bude cíl a občerstvení. Předpokládaný závěr: 14 hodin.
Délka pochodu: 10 km. Srdečně zveme.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov - 5. 5., Čechtice – 12. 5., Chmelná – 19. 5.
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
SPOLČO DĚTÍ - pátek 16 – 18, Chmelná, v květnu každý týden
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 21. 5. od 9:30
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Keblov, 18. 5.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 3. 5., Křivsoudov
PRVNÍ PÁTEK – 7. 5., Křivsoudov, 17.30
9. arcidiecézní pouť Svatá Hora – 8. 5. , sobota
POUŤ MNICHOVICE – neděle 2. 5.
POUŤ CHMELNÁ – neděle 16. 5. se svěcením hasičského praporu a pomníku
padlých
POUŤ Jizbice, lesní kaplička – 23. 5., 15.00
POUŤ Chmelná, lesní kaplička – 30. 5., 15.00
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – 6. 6.
BOŽÍ TĚLO – vychází na čtvrtek 3. 6.

SVÁTKY a významné dny v květnu
3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba
13. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně
16. 5. – Svátek sv. Jana Nepomuckého
23. 5. – slavnost Seslání Ducha svatého
30. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice
9. 5. - Svátek matek
12. 5. - Mezinárodní den ošetřovatelek
24. 5. - Den modliteb za církev v Číně
25. 5. - Mezinárodní den ztracených dětí

KRONIKA – Pohřby
Ladislav Holejšovský – 24. 04. 2010, Borovnice

