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Adventní doba, to jsou čtyři týdny. Slovo
advent znamená příchod Páně. V církvi tradičně
říkáme, že příchod Mesiáše má dva druhy:
příchod v těle a příchod na Poslední Soud.
Duchovní stránka adventní doby je
spojena S modlitbou a postem, abychom získali
na Vánoce zkroušené srdce.
V této době rozjímáme, že Mesiáš přišel
ve svůj čas. Sv. Pavel o něm psal: „Když se
naplnil čas, poslal Bůh svého Syna“. Mesiáš je
také to Slovo, o kterém čteme: „Když totiž
všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém
běhu byla v půli cesty, tvé všemohoucí slovo se
náhle sneslo“.
Skrze čtyři týdny si připomínáme o tom, že příchod Spasitele byl velmi nutný,
kvůli stavu, ve kterém byla lidská duše. O jeho příchodu o Posledním Soudu
čteme v Bibli, že se dá poznat po mnoha znameních.
Otec Zdzislaw
Ročník VIII
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číslo

12

Vychází 1. neděli v měsíci
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,
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

A D V E N T N Í

V Í K E N D O V K A

S naší partou z čechtického spolča jsme na víkend 26. – 28. listopadu
vydali do Prahy. Tam na nás na autobusovém nádraží Roztyly čekal zbytek
našich „Pražáků“. Pokračovali jsme metrem a tramvají na Pražskou Loretu, kde
jsme se někde poblíž měli ubytovat. Chvilku nám trvalo, než jsme to našli, ale
povedlo se.
Prohlédli jsme si pokoje a vedoucí nám dali za úkol zjistit něco o Loretě. Tak
jsme vyrazili. Většina lidí, co pracuje v blízkých obchůdcích, ani neví, co to
Loreta je. Někteří si myslí, že je to noční klub. Ale nakonec jsme něco málo
zjistili. Když jsme se vrátili na ubytovnu, čekal tam na nás zbytek party.
Vedoucím jsme jako prezentaci řekli vše, co jsme zjistili. Dá se říct, že je to
pobavilo.
Následovala večeře. Poté byla modlitba, a pak „alou“ do postele!
Další den jsme vstávali po osmé hodině a asi v osm dvacet byla snídaně. Po
snídani jsme vyráběli svíčky a dá se říct, že to nás bavilo. Potom byl oběd a
následoval „polední klid“. Po poledním klidu jsme šli do města. Nejdříve jsme
šli na Karlův most a pak na Václavské náměstí, kde bylo mnoho lidí a také tam
byl rozchod a posezení v čajovně.
Večer jsme pokračovali pěkně naladění z čajovny na Staroměstské náměstí,
kde bylo mnoho vánočních stánků, a také tam byl kratší rozchod. Potom jsme se
sešli a vraceli jsme se zpět na ubytovnu.
Když jsme se vrátili, byla společná večeře a poté následoval smutný, ale
poučný film, který se jmenoval Most. Trval asi půl hodiny. Po filmu byla
večerní modlitba při svíčkách, kdy jsme se měli zamýšlet nad svými adventními
předsevzetími. Po modlitbě byla hygiena a honem spát.
V neděli ráno po snídani jsme šli na mši svatou do Katedrály sv. Víta. Zrovna
tam byl křest. Po příchodu na ubytovnu jsme si zabalili, dali oběd, zahráli si hry
a pak už se jelo domů. Víkend jsme si moc užili (bylo nás celkem 18) a všichni
se těší na další společnou akcičku :-)
…
Eliška a Pepa Vršťalovi

G A U D E A M U S - KŘIVSOUDOV
sobota 18. prosince 15.00
Provedení České mše vánoční od J. J. Ryby v podání orchestru Region a
Pěveckého sboru Gaudeumus ze Světlé nad Sázavou.
Tradice těchto koncertů sahá do doby, kdy orchestr vedl zesnulý ing. Jaroslav
Průša a pěvecký sbor MUDr. Milan Bohanes.
Letošní koncert bude dirigovat Lukáš Pohůnek, student AMU, který je
v současně i sbormistrem Pěveckého sboru Gaudeamus.
Sóla přednesou:
soprán – Eva Brůžková, Anna Dubnová, alt – Stanislava Šimánková, Olga
Fialová, tenor – Petr Konvalinka, bas – Pavel Vančura, letošní držitel ceny
Thálie. Na varhany bude doprovázet Vladimíra Fišarová.
Z historie souboru:
Smíšený pěvecký sbor vznikl roku 1978 ve Světlé nad Sázavou. První
vystoupení bylo v květnu 1979 v Havlíčkově Brodě a o měsíc později ve Světlé.
Na repertoáru jsou díla minulých staletí, skladby klasiků 19. a 20. století i lidové
písně našeho i jiných národů. První rok byla sbormistryní Květa Rajdlová,
dalších 30 let Dr. Milan Bohanes. Za dobu svého trvání se sbor zúčastnil
několika přehlídek a soutěží a navštívil se svým programem mnoho našich měst
a obcí. V letech 1987 – 1990 koncertoval soubor i v Holandsku.
V roce 1994 sbor nastudoval, společně se světelským orchestrem REGION,
operu "V studni". Po velkém úspěchu se sbor v roce 1998 rozhodl nastudovat
operetu "Polská krev". Opereta měla 16 úspěšných repríz. Na Vánoce 2000 byla
provedena méně známá Vánoční mše Jana Evangelisty Kypty. V létě roku 2001
se těleso umístilo v bronzovém pásmu mezinárodní soutěže Musica Sacra Praga.
Na podzim téhož roku Gaudeamus společně se sbory Jasoň a Doubravan uvedl v
Havlíčkově Brodě mši Missa Solemnis od Miloše Boka. Roku 2002 provedl
soubor 14 vyprodaných představení operety „Cikánský baron“.
V posledních letech sbor navázal spolupráci s několika hudebními tělesy,
jako jsou vokálně-instrumentální soubor Satori z Poniklé, smíšený pěvecký sbor
Bendl z České Třebové a komorní smyčcový soubor Collegium Camerale z
Trutnova.
(Internet: http://gaudeamus.unas.cz/)

ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty",
sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází
z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate
coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají
očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí
ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.
Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená
Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám
zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Je
pro ně typické střídání chorálního zpěvu a písní coby komentáře tématu.
Původ lze najít v době Karla IV. (14. století). Panovník zavedl celoroční praxi
mší svatých k Panně Marii. K tomu se připojila tradice liturgického zpěvu.
Vrcholu dosáhla tato tradice v 16. století. Rorátní zpěv byl provozován zvláště
literátskými bratrstvy. Ta byla rušena v 18. století a znamenalo to úpadek rorátů.
U nás však byly rorátní mše slouženy ještě před několik desítkami let.
Dnes je snaha o obnovu této tradice a krásného způsobu prožívání adventu.
V Čechticích je rorátní mše svatá každé pondělí v 6.45.
(podle www.vira.cz)

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2010
Poznámka (adventní, z vigilie, s koledami, pro rodiny s dětmi, s obnovou manželského slibu,
bohoslužba slova apod.)

Datum
24. 12. pátek

Den
Hodina
Vigilie
15.00
z vigilie, s koledami
Narození Páně 17.00
z vigilie, s koledami
24.00
z vigilie, s koledami
25. 12. sobota Slavnost
8.00
mše svatá s koledami
Narození Páně 9.30
mše svatá s koledami
11.00
mše svatá s koledami
11.00
bohoslužba slova
26. 12. neděle Svátek Svaté 8.00
s obnovou manželského slibu
rodiny
9.30
s obnovou manželského slibu
11.00
s obnovou manželského slibu
11.00
bohoslužba slova
14.00
mše svatá
31. 12. pátek zakončení
občanského
roku
1. 1. 2011
Slavnost
8.00
mše svatá
sobota
Matky Boží, 9.30
mše svatá
Panny Marie, 11.00
mše svatá
Nový rok
11.00
bohoslužba slova
2. 1. neděle
2. neděle po
8.00
mše svatá
Narození Páně 9.30
mše svatá
11.00
mše svatá
11.00
bohoslužba slova
6. 1. čtvrtek
Slavnost
17.00
mše svatá
Zjevení Páně

Kostel
Borovnice
Čechtice
Křivsoudov
Čechtice
Křivsoudov
Borovnice
Zhoř
Čechtice
Křivsoudov
Zhoř
Borovnice
Lhota
Bubeneč kaple
Čechtice
Křivsoudov
Borovnice
Zhoř
Čechtice
Křivsoudov
Zhoř
Borovnice
Čechtice

D I O G E N E S
ČECHTICE - sobota 18. prosince 19.00
Stručně z historie skupiny: Asi roku 1970 pojmenovala parta trampů osadní sbor
T.O. Daisy Town na skupinu Diogenes. Cesta vedla přes osadní potlachy, Porty,
folkové přehlídky, vlastní festival Čechtickou lilii až k předvánočnímu zpívání.
V čechtickém kostele vystupují od konce 80. let s přestávkami dodnes.
KOLEDY, SPIRITUÁLY, VÁNOČNÍ PÍSNĚ,
DUCHOVNÍ I SVĚTSKÉ PÍSNĚ
Současné složení:
Klára Hanková - zpěv, flétny, perkuse
Veronika Minaříková - flétny, zpěv, perkuse
Tereza Rozkošná - flétny, zpěv, perkuse
Jitka Schůrková - violoncello, zpěv
Oldřich Šlambora - zpěv, kytara, perkuse
Josef Müller - zpěv, kytara, kontrabas, flétna, perkuse
Karel Rozkošný - zpěv, kytara
Host: Lenka Zemanová – flétny; Zvuk: Jiří Súr a Jiří Fajman

Koncert skupiny Naděje
19.12., Čechtice od 14:00
Skupina byla založena v roce 1996. Pod vedením paní Evy Březíkové se
začala připravovat na svůj první vánoční koncert jako předskupina tehdy již
známé křesťanské skupiny M.O.L.I. z Ledče nad Sázavou.
Zpívali v počtu osmi dětí ve věku od pěti do deseti let. Na repertoáru měli
jednoduché písničky a sami se doprovázeli na klávesy, kytaru a rytmické
nástroje. Až do současné doby funguje skupina s malými změnami ve složení.
Kromě již zmíněných tradičních vánočních koncertů se stará o hudební
doprovod při večerní mši svaté každou třetí neděli v měsíci v Ledči nad
Sázavou. V roce 2004 vydala první a v roce 2007 druhé profilové CD.
Členové: Eva Březíková, Martina Maštálková, Tomáš Stýblo, Marie
Stýblová, Jaroslava Stýblová, Marie Rajdlová, Anna Veletová, Marie Zejdová,
Petra Zejdová, Dáša Janečková
(podle: http://www.jasopc.cz/nadeje/)

MC Jakoubek informuje
S velkým napětím jsme toto pololetí očekávaly jakou odezvu bude mít častější
setkávání maminek. Obávaly jsme se toho, že zájem nebude tak velký. Naše
obavy se však rychle rozplynuly. Stala se totiž jiná věc. Maminek s dětmi je
čím dál více a farní prostory pomalu přestávají stačit. Jisté je však jedno. Máme
opravdu upřímnou radost z toho, že fara se stává příjemným a milým prostorem
pro naše nejmenší poklady a pro stále nové maminky.
Večer s ubrouskovou technikou se také vydařil. Proběhl v přátelské a
tvořivé atmosféře. Pan farář nám dokonce připravil na posilněnou svařené víno,
to aby mohly výtvarné múzy lépe přicházet. Děkujeme Věrce Lhotkové a
Marušce Svobodové za všechny materiály a samotné předvedení této techniky.
Těšíme se, že na jaře opět něco podobného zrealizujeme.

Program na prosinec
10.12. od 9:30hod – koledy, tanec se šátky, malé překvapení pro děti
výroba vánočního svícnu z jablíčka
POZOR! Jakoubek bude v novém roce začínat až 21.ledna 2011. Jinak
termíny zůstanou nezměněné, vždy každý lichý pátek v měsíci. Program bude
uveřejněn začátkem ledna.
Maminky i děti z Jakoubka přejí všem POŽEHNANÉ VÁNOCE plné zářících
dětských očí a radosti z narození malého Ježíše.
Za maminky L.Kasperová

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA
Pouť do Říma se mimořádně vydařila. Všechna proběhlo podle plánu, dokonce
se stihlo i víc. Skupina zastupující Čechticko měla jedenáct poutníků, a proto
se mohla vytvořit velmi dobrá parta, která vše společně prožívala nejen
cestovně, ale i duchovně. Poutníci nešetří slovy chvály na celou pouť i na
cestovní kancelář.
Jedním z vrcholů byla audience u Sv. otce. Velmi silným zážitkem byly i
nešpory se Svatým otcem, kdy naši seděli jen dva metry od papeže. Před
návratem domů sloužil mši svatou pro naše poutníky kardinál Giovanni Coppa.
Poutníky jsme mohli vidět i v přenosu TV NOE. K pouti se ještě vrátíme
v příštích číslech.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Tajenkou minulý měsíc bylo: OČISTEC. Šťastnými výherci jsou Ládík,
Verunka a Anežka. Tentokrát hádáme naše svaté z listopadu a prosince, kteří
stále žijí i v lidových pranostikách.
1. Kouřívá se z komína na svatého ….
2. Schováme se pod peřinu na tu svatou …
3. Sluníčko už nehřeje na svatého …
4. Sníh ležívá na dvoře o té svaté …
5. Snížek často práší o svatém …
6. Svatá …noci upije ale dne nepřidá.
7. Můžeš čekat oblevu na ….. a …..
Odpovědi pište, telefonujte, SMSkujte nebo e-mailujte. (jiri.foller@tiscali.cz,
732328288). Rodiče mohou radit.

APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC
1. Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a
bolest, jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a
velkoryse jim pomáhali.
2. Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství a
spravedlnosti.
3. Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i
těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
BIBLICKÉ HODINY - středa v 19 hodin: Křivsoudov, fara
– 1. 12., Čechtice, fara – 22. 12., Chmelná, OÚ – 29. 12.
PRVNÍ PÁTEK – 3. 12., Křivsoudov, 15.30
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 5. 12., Křivsoudov, 9.30
SPOLČO DĚTÍ - každý druhý pátek, 16.00, Chmelná
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - fara Čechtice, 1x za 2 týdny
SBÍRKA - 5. 12. – Mikulášská sbírka na bohoslovce
OSLAVA SV. MIKULÁŠE – 5. 12., Č, K, B po mši svaté
MC JAKOUBEK - 10.12. od 9:30hod
MISIJNÍ PERNÍČEK – 12. 12., Čechtice, Křivsoudov, Borovnice (pro
Papežské misijní dílo – viz minulé číslo); zveme děti k přípravě a prodeji
perníčků, prosíme věřící o příspěvek
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 17. 12. v 19 hodin
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: Křivsoudov 17. 12., v 16 hodin;
Zhoř 19. 12., v 11 hodin; Borovnice 22. 12., v 15 hodin
Zpovědní den Vlašim - 20. 12., 14:00 – 18:00, celebrant P. Zdzislaw Cieselski
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH – viz zvláštní rozpis
MŠE SVATÁ CHMELNÁ – středa 29. 12, 15.15
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA – 31. 12., sraz 13.00 před radnicí
v Křivsoudově, do Lhoty Bubeneč, zakončení mší svatou
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Křty - Jitka Štěpánková – 14. 11. 2010, Borovnice
Pohřby: Bohumil Turek – 13. 11. 2010, Borovnice
Marie Smetanová – 23. 11. 2010, Zhoř
Václav Ouřada – 30. 11. 2010, Křivsoudov
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Ve fotografické příloze naleznete obrázky souborů, které vystoupí v našich
kostelech, dále fotografie paní Michaely Antůškové z podzimního putování na
Loretu a několik fotek z adventní víkendovky mládeže – na Loretě, ale na té
pražské (převzato od Míši).

Smíšený sbor GAUDEAMUS Světlá n. S. / skupina DIOGENES, Čechtice

Další vystoupení souboru NADĚJE:
22.12. Senožaty od 18:00
25.12. Ledeč nad Sázavou od 14:30

POZVÁNÍ ZE SOUSEDNÍ FARNOSTI:

Podzimní putování: kaple Nejsv. Trojice u Chmelné, zátiší u
židovského hřbitova u Pravonína, interiér kaple sv. Cyrila a
Metoděje ve Vracovicích a cesta na Loretu.

Naše spolčo s panem farářem v zimní Praze

