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Prázdniny, to je čas odpočinku, odměny za práci celého roku. Je to čas, ve kterém se
můžeme přiblížit k Bohu. On je neustále Pánem našeho života od začátku, stvoření světa.
Být blízko znamená načerpávat pravý život.
Čas prázdnin, to je také nebezpečí ztráty cesty k tomu, který dává život. Začínáme cestu,
která může také zvětšit naši vzdálenost od Boha. Pak vzniká těžká práce, abychom žili
jako doma. Proto má smysl věta, kterou řekl Pán Ježíš: „ Kdo chce jít za mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“
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

PROBĚHLO

V

ČERVNU

První svaté přijímání jsme oslavili spolu se sedmi dětmi v neděli 7. června
o slavnosti Nejsvětější Trojice v kostele a na faře v Čechticích. Věříme, že tyto
děti se s Pánem Ježíšem budou setkávat ve svatém přijímání pravidelně. A
těšíme se, že i příští školní rok se vytvoří skupina dětí, kteří se budou
připravovat na tuto svátost.
J. F.
Mateřské centrum Jakoubek tentokrát probíhalo na farní zahradě. Byla to
příjemná změna, protože děti měly obrovský prostor na dovádění. Počasí jim
naštěstí přálo a pršet začalo, až když setkání končilo. Maminky si vyslechly
velice zajímavou přednášku od otce Zdzislawa o tom, jak správně vychovávat
děti v křesťanském duchu. Asi nejdůležitější myšlenka, kterou si odnesly
maminky domů, je, že by měly vést svoje děti k tomu, aby ke svému zlobení
přistupovaly tak, jako když my "dospěláci" zpytujeme svědomí při svátosti
smíření a prosíme Pána Boha o odpuštění. Každý večer by se měly děti zamyslet
nad tím, co se jim ten den nepodařilo, co udělaly špatně a děkovat Pánu Bohu za
celý den a za všechno, co nám Pán dává. A nakonec - tahle myšlenka nepatří jen
dětem, ale nám všem, kdo se snažíme dojít co nejblíže k našemu Otci.
A protože nastávají prázdniny, i MC Jakoubek se rozhodl, že si odpočine a
maminky s dětmi se sejdou opět v září. Už se těšíme!
Přesný program a datum dalšího setkání MC bude uveden v srpnovém vydání
časopisu Sv. Jakub.
Veronika Šindelářová

Slavnost sv. Petra a Pavla letos u nás proběhla ve znamení dvou událostí.
V Borovnici to bylo 150. výročí posvěcení nového kostela a také jsme se mohli
radovat z návštěvy otce Wieslawa Matusika, našeho bývalého kněze. Ten během
své ani ne dvoudenní návštěvy celebroval nebo se zúčastnil tří mší svatých,
navštívil farníky na Zhoři a společenství dětí v kapli ve Chmelné. Mimoto se
pozdravil nebo si popovídal s desítkami známých a přátel. Odpoledne oslavil
svých 25 let kněžství spolu s téměř stovkou farníků ze všech pěti jeho bývalých
farností (včetně Pravonína). Poděkovali jsme mu za velké dílo, které tady během
svého působení vykonal, popřáli do dalšího života i kněžské služby hodně zdraví
a vyjádřili přání, aby se někdy v budoucnu zase mohl vrátit někam blíž, nejlépe
do Čech.
J.F.

NÁVŠTĚVA NA ZHOŘI

***

ÚVOD MŠE SVATÉ V BOROVNICI

BOROVNICE – POZDRAV FARNÍKŮM * * * VÝSTAVA 150 LET KOSTELA

POSEZENÍ S FARNÍKY * * * SETKÁNÍ S DĚTMI A RODIČI VE CHMELNÉ

KDYŽ SE TŘESE ZEMĚ
Otec Wieslaw Matusik působí od roku 2002 v horské farnosti San
Elpidio, vzdálené asi 100 kilometrů severně od Říma. Pouhých 30
kilometrů od jeho vesnice leží L´Aquila, město, které bylo letos před
Velikonocemi zasaženo silným zemětřesením. Otec Wieslaw poslal
následující příspěvek o těchto událostech.
Když člověk poprvé prožívá zemětřesení, neví, co bude dál. V ten okamžik je
vždycky lepší naslouchat, co dělají místní občané. Ačkoliv se to nestává často,
lidé už vědí, jak se mají chovat. Samozřejmě, že pokaždé to je jinak, protože se
neví, kdy se to stane. Vědci někdy předvídají tuto událost, ale je to jen jako
možnost, bez bližších časových údajů.
Dnes se také povídá, že příští zemětřesení bude za nedlouho, možná stejné síly,
a to 50km na jih od L'Aquila. Nikdo se dnes nepokusí říci přesné datum. O
velikosti a účincích zemětřesení rozhodují: síla (stupně Richtera), doba působení
a vzdálenost od epicentra.
Já, když jsem bydel v Polsku, měl jsem několikrát možnost prožít zemětřesení.
Stává se to tam v důsledku hornických prací, když dlouhodobě těží černé uhlí.
Po nějaké době se země v hloubce přemísťuje, a tak vznikají otřesy. Někdy to
má sílu dokonce 5 - 6 stupňů Richtera a protože jsou jen krátkodobé v čase (2-3
vteřiny) nenahánějí hrůzu.
Jinak se stalo v nedávné době v Itálii. Slabé pokusy bývaly už dřív.
Květnou neděli 5. dubna jsem měl silně obsazenou. Dopoledne 3x mše sv. a
jednou s 40 min. procesím s olivovými palmami. Odpoledne od 15.00 koledu,
kdy se žehnají rodiny na Velikonoce. Vrátil jsem se kolem 21.00.
Na večer o 23.00 nastal silnější záchvěv. Kolem půlnoci jsem usnul únavou.
Stále byla zapnutá obrazovka a světlo 3 min. Tou událostí jsem se probudil a
hned se to začalo. Celá fara se začala se pohybovat, bylo možné slyšet padající
věci a omítku ze zdi.
Elektrika se vypnula (jsou automatické pojistky na tuto situaci), nastala celková
tma a další třesk pohybujícího se domu. Lidé okamžitě utíkají ven, aby si
zachránili život před eventuálním zřícením.
Zemětřesení v L'Aquiala trvalo kolem 30 vteřin. A tohle je hrozné, protože to,
co už prasklo, v dalších vteřinách začíná padat dolů. Z náměstí slyšel jsem

sousedy, volající vzájemně na sebe, aby se probudili a utíkali ven. Po několika
minutách jsem je potkal na parkovišti, v místě, kde byli v bezpečí.
Tam jsem se dověděl o velké síle zemětřesení a mrtvých v L'Aquila, vzdálené
pouhých 30 km přes hory. (asi měli informace od rodin pomocí mobilů) Vrátil
jsem domů na rozdíl od ostatních, protože ti měli obrovský strach a po několik
následujících nocí bydleli na parkovišti v vozidlech. (já potom také)
Během ranních a dalších hodin sledoval jsem události v televizi. Slabší i silnější
pohyby se opakovaly několikrát za den. Silnější byly ve středu 8 dubna o 20.00
a také pondělí velikonoční kolem 23.00. Tyto poruchy se opakují stále až
dodnes, a epicentra jsou v různých místech o malé síle.
Okolí L'Aquila teď léčí rány. Zvyká si na novou situaci. Samotná L'Aquila a
sousední obce pořád budou bojovat s ránami. Staré město je poškozeno silně. Do
konce i nové 4-patrové paneláky jsou z větší části narušené. Dnes lidé bydlí v
táborových stanech. Čekají až stát zbourá poškozené byty a postaví nové. Větší
část města je uzavřena, dostupná jen pro záchranné služby a obyvatele, kteří tam
mají trvalé byty. V mojí oblasti většina kostelů je uzavřena, protože mají
popraskané zdi nebo stropy. Na dobu než se opraví (možná 1-3 roky, má to být s
státních prostředků) se používají se náhradní kaple, farní sály nebo se staví kaple
ze dřeva.
V tom údolí, kde bydlím, silné zemětřesení bylo v minulém století v roce 1915.
V té době zničení bylo obrovské, usmrcených několik tisíc. Byty byly tak
zničené, že většina vesnic vznikla na nových místech. Dnes se tyto otřesy
přesunuly o 30 km na východ.
Jiné země mají jiné potíže, těžko říci, zda lehké nebo těžší. Se zemětřesením je
to tak, že každý tady ví, že se vrátí, jen se neví kdy: hned, nebo za pár dnů nebo
let.
P.Wieslaw, S. Elpidio, 17.června 2009

(Ilustrační foto)

ADOPCE NA DÁLKU
Na
tomto
místě
uveřejňujeme pravidelně
stav konta pro našeho
adoptivního
synka
Ronalda Mubiru. Tomu už
je dnes 16 let (narozen 15.
6. 1993). Protože Vaše
příspěvky pro Adopci na
dálku jsou velmi štědré,
bylo rozhodnuto farní
radou, že lze adoptovat
druhé dítě. Tentokrát je to
holčička, která se jmenuje
SARAH
NAMIIRO.
Narodila se 15. 8. 2000, to
znamená,
jí
v době
adoptování bylo 8 let. Její
zdravotní stav je dobrý,
náboženství evangelické,
bydlí v Buyege, chodí do
ZŠ St. Theresa Buyege dívčí škola, stupeň P. 2.
Práce, které dítě vykonává
doma: nosí vodu, uklízí
dům.
Otec Nathas je zemědělec, matka Halima pracuje v zemědělství. Sourozenci
Henry, 9 let, Erick, 10 let, Jimmy, 13 let, všichni žijí s rodiči. Jsou z afrického
státu Uganda.
PŘÍSPĚVKY: Na účtu bylo v dubnu 21184 Kč.
Zaplacení RONALDA na rok 2009
- 7000
Zaplacení SÁRY (Sarah) na rok 2009
- 7000
Zůstatek hned po zaplacení obou dětí
7184
Výběr pro adopci na dálku od dubna do června činil: Borovnice 286,-, Zhoř
945,-, Čechtice 1270,- Kč, Křivsoudov 938. Celkem je to 3439,- Kč.
Stav konta k 3. 7. 09 je 10623,- po zaplacení obou dětí na letošní rok. Veliké
Pán Bůh zaplať všem dárcům !

LETNÍ TÁBORY

První příměstský tábor se podařil. Zúčastnilo se celkem 16 dětí a 5
vedoucích. Na programu byl výlet do Želiva a na Trnávku, cesta do Borovnice
na mši svatou, hledání pokladu, pěvecká soutěž, módní přehlídka, koupání
v bazénu, fotbal, vybíjená a další hry. To vše samozřejmě kombinováno
s náboženskými témátky, přizpůsobenými naší drobotině (5 – 10 let). Hlavním
tématem byl „Mojžíš“. Obědy jsme měli v jídelně u paní Smítkové, ostatní se
odehrávalo v krásném areálu fary. Druhý tábor s podobným programem se koná
10. -14. 8. Přihlášky stále v kostelech, info: 732328288
J.F.

E. R. A. SE PŘEDSTAVUJE (závěrečný 3. díl)
Druhou skupinou jsou naše děti. Pro ty nejmenší, které ještě nechodí do školy, je
vhodný jenom jarní jarmark v Ledči nad Sázavou, kde si děti mohou vyzkoušet
různé dovednosti u všemožných stanovišť. Pro děti starší, myšleno chodící do
školy, je program pestřejší. V létě se jedná o klasický tábor, ale během roku je
také možno v Křivsoudově navštívit tzv. teen víkendy. Jsou pro všechny ve věku
základky.
Možná se ptáte, proč má každá akce takový cizí název a nemůžeme to říct
hezky česky. Řekla bych že je to tím, že jsme opravdu společenství evropské.
Chceme tedy také umožnit našim zahraničním kamarádům, aby se v našich
názvech a programech vyznali.
Letošní teen víkendy se odehrávají v duchu Pána prstenů a opravdu stojí
za toJ Většina z nás, kteří máme na starosti dětské hrátky, si už prošla teen
erou, a tak sami víme, jaké zážitky si v sobě dodnes uchováváme. Proč se o ně
tedy nepodělit, že? Dalo by se říci, že celá teen ERA čerpá z poznatků
preventivního systému Dona Bosca, který se snažil nejprve dětem( v jeho
případě chlapcům) přiblížit a díky tomu jim pak mohl předat ty nejcennější
hodnoty.
Abych nezapomněla na tu slíbenou třetí skupinu, tak musím dodat, že
ještě máme tak zvané víkendy pro mladé, neboli puberťáky. Jsou to víkendy pro
mládež od 13 do 17, kterou už nebaví honit se po lese, ale zároveň není ještě
úplně připravena na to sedět a poslouchat přednášku nějakého duchovního.
Pokud jste se dostali až sem, tak mi nezbývá, než Vám poděkovat za Váš
zájem a vytrvalostJ a zároveň pozvání ke společné modlitbě: „Pošli, Pane,
svaté apoštoly do své církve!“
za ERA CZ Martina Maštálková

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 3. 7., 17.30, Křivsoudov
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – první mši sv. v měsíci ve všední den
BIBLICKÉ HODINY, PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ, MC
JAKOUBEK, SPOLČO DĚTÍ , MLÁDEŽE – o prázdninách
nebudou, znovu jako obvykle v září
POUŤ KŘIVSOUDOV – neděle 19. 7.
POUŤ ČECHTICE – sobota 26. 7.
LETNÍ TÁBOR PUSTÁ RYBNÁ – 8. – 15. srpna;
pro druhý stupeň; přihlášky v kostelech
DRUHÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČECHTICE – 10. – 14. srpna; pro
první stupeň; přihlášky v kostelech
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Křty: Eliška Fantyšová – 7. 06. 2009, Zhoř
Denisa Šeredová – 28. 06. 2009, Borovnice
Pohřby: Vladimír Kapek – 13. 06. 2009, Mnichovice
Karel Lejček – 26. 06. 2009, Borovnice

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC
1. Aby křesťané na Středním východě mohli žít
svou víru v plné svobodě a byli nástrojem pokoje a smíření.
2. Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa
byla církev semenem a jádrem smíření a sjednocení
lidstva v jednu Boží rodinu.
3. Aby setkání charismatické konference otevřelo
dveře mnoha srdcí pro mocné působení Ducha Svatého.

VTIP NAKONEC
Manželé přijdou po smrti do nebe.
Manželka si vše obdivně s manželem prohlíží a moc se jí tam líbí.
Manžel jí říká: „Vidíš, kdybys bývala pořád neotravovala s tou zdravou výživou,
mohli jsme tu být už dvacet let.“

