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

S l o v o

k n ě z e

V dubnu budeme oslavovat
Velikonoční
Svátky.
Připomeneme si, že Kristus
opravdu vstal z mrtvých a žije
navždy, a tak nás všechny
vzkřísí v poslední den. Jako
v Bibli po Starém zákoně
přišel Nový zákon, protože
Starý zákon nehlásal vzkříšení
a
Ježíšovo
Velikonoční
poselství je optimistické.
Mám se znovu přesvědčit, že
Ježíš žije mezi námi a jeho
zmrtvýchvstání je zázrakem
zázraků. Otec Zdzislaw
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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
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Blahořečení Jana Pavla II.
Druhou neděli velikonoční 1. 5. 2011
bude v Římě blahořečen papež Jan Pavel
II. Beatifikační bohoslužba se koná v
10.00 hodin na Svatopetrském náměstí.
Spolu s poutníky z České republiky se
blahořečení zúčastní také delegace
českých a moravských biskupů.
Program beatifikace Jana Pavla
II. začíná večerní vigilií na římském
Circo Maximo již v sobotu 30. dubna
2011. Bohoslužbu povede kardinál
Agostino Vallini, generální vikář diecéze
Řím. Slavnostní mši svatou v neděli 1.
května, při které bude Jan Pavel II.
blahořečen, bude celebrovat současný papež Benedikt XVI. V pondělí 2.
května následuje od 10.30 hodin na Svatopetrském náměstí děkovná
bohoslužba, kterou bude slavit kardinál Tarcisio Bertone, vatikánský státní
sekretář. Od 16.00 hodin tentýž den proběhne v bazilice Svatého kříže v
Jeruzalémě národní bohoslužba pro poutníky z České republiky. Hlavním
celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner, homilii pronese arcibiskup Dominik
Duka OP.
(podle www.cirkev.cz)

Pozvání: N O C

KOSTELŮ

- je mj. pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k
objevování krásy křesťanských pokladů,
- projevem důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch,
kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje
osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
- probíhá v celé republice v pátek 27. 5.
- letos se chceme zúčastnit s kostelem v Borovnici a v příštím roce postupně
představit i všechny ostatní kostely www.nockostelu.cz

Pozvání: Pozvání

na jarního Jakoubka

Srdečně zveme maminky s dětmi na naše jarní programy. Děti se mohou těšit na
tradiční zdobení kraslic nebo na pohádkový příběh O třech flétničkách.
Pátek 15.4. 9:30 hod. Volná herna
Malování a polepování vajíček různými materiály
(maminky přinesou vyfouklé vajíčko)
Pátek 29.4. 9:30 hod. Mgr. Marie Říhová – Čteme s nečtenáři (3-6leté děti)
Pohádkový příběh O třech flétničkách
Výtvarná činnost pro nejmenší - Zvířátko prstovými barvami
Připravujeme a zároveň zveme na malou výstavu dětských prací i výtvorů
maminek. Výstava se uskuteční na faře v Čechticích 24.4. na Boží hod
velikonoční při farní snídani, která bude po mši sv. v 9 hod. Další týden se
výstava přesune do kostela v Křivsoudově a poté do Borovnice.
Za maminky L.Kasperová

Pozvání: P o c h o d L e v ý H r a d e c - V e l e h r a d
Sobota 16. dubna IV. etapa: Divišov – Čechtice 28 km
Neděle 17. dubna V. etapa: Čechtice - Pacov
23 km
Lze se připojit na celou etapu nebo její část. Info: Jiří Foller.

Pozvání: Jarní putování okolo Křešína
Zveme Vás na tradiční jarní pouť našich
čtyř farností.
Zahájíme jí 30. 4. 2011 v 9 hodin mší
svatou v chrámu sv. Bartoloměje
v Křešíně.
Potom projdeme okruh necelých deseti
kilometrů a přitom se zastavíme u pěti
posvátných míst. Pět zastavení bude
jako pět desátků na svatém růženci.
První se pomodlíme u Blažnova u
kamenného kříže, druhý v Kramolíně u
nedávno opravené a vysvěcené kapličky
na návsi, třetí v kapli svaté Anny
v Petrovsku, čtvrtý v kostele sv.Jana Nepomuckého ve Vyklanticích a poslední
rovněž u nově opravené a vysvěcené kapličky na návsi ve Starém Smrdově. A
potom přes Skočidolovice seběhneme z kopečka zpět do Křešína.
Kostely ve Vyklanticích a v Petrovsku jsou postaveny podle návrhu věhlasného
českého architekta J.B. Santiniho a více nám o nich řekne místní rodák pan Zíka.
U svaté Anny je místo dalekého výhledu. Celá cesta vede po asfaltových
silničkách.
V Křešíně budeme za námahu pohoštěni v hospodě u kostela.
Půjdeme za každého počasí kromě velkého vichru, nebo trvalého deště.
V případě pochybností je možné se ujistit na 777663428.
Pouti zdar, lenosti zmar
J.Foller, Z.Veselý

CYRIL A METODĚJ

863 – 2013

Biskupská konference vyhlásila přípravu na rok 2013, kdy si
připomeneme příchod sv. Cyrila a Metoděje. Program:
Přípravný rok 2010 – Boží slovo
1. rok – 2011 – křest
2. rok – 2012 – biřmování
3. rok – 2013 - eucharistie
Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější
období 1. roku je doba postní a vyvrcholí obnovou křestního slibu
o Velikonocích.
Ve 2. roce bude pozornost soustředěna na svátost biřmování v době velikonoční
a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování o Letnicích.
Ve 3. roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla a krve Páně
spojený s eucharistickým kongresem majícím více fází: farnost, diecéze,
národní.
Každý rok bude připraven pastýřský list na zahájení adventu.
K životu křesťana patří ctnosti, které ho charakterizují, které jsou plodem lidské
spolupráce s Boží milostí. O milost můžeme prosit, spolupráci se musíme učit.
Výběr ctností vychází z témat roku:
2010: Umět se ztišit a slyšet, slyšené přijmout - nazývá sv. Benedikt poslušností.
2011: Odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost a věrnost.
2012: Zodpovědnost dospělých křesťanů za svou spásu, církev a společnost.
2013: Vděčnost nejen lidem, schopnost vidět Boží dary, radovat se z nich,
děkovat a chválit Boha. Na Boží dar odpovědět darováním sebe – obětí.

Ohlédnutí: DĚTSKÝ

A MINISTRANTSKÝ DEN

Dětský den se znovu vydařil. I když předpověď počasí vyznívala spíš varovně,
nakonec byla sobota sice chladnější, ale bez deště. A tak jsme mohli odpoledne
věnovat různým sportům a pohybu vůbec.
To hlavní jsme ale měli tou dobou už za sebou. Byla to mše svatá ve
společenské místnosti, hlavní přednáška P. Marka Martišky z Hrádku o sv.
Cyrilu a Metodějovi a další krátké přednášky o českých a moravských svatých.
To bylo také sjednocující téma letošního ročníku. V tomto roce totiž církev
zahajuje přípravu na rok sv. Cyrila a Metoděje, který bude v roce 2013.
Akce se zúčastnilo celkem asi 50 dětí, o ně se staralo šest pánů farářů a další
dospělí. Sluší se poděkovat také domácím, kteří v Palčicích, této
nejodlehlejší vesničce našeho vikariátu, celou akci umožnili a připravili.
Těšíme se na shledanou za rok.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 1. 4., 17.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov
– 6. 4., Čechtice – 13. 4., Chmelná – 20. 4.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
SPOLČO DĚTÍ - pátek 17 – 18.30, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK - pátek 15. a 29. 4., více uvnitř časopisu
ZPOVĚDNÍ DEN VLAŠIM – pondělí 18. 4., 14:00 – 18:00;
celebruje P. Jaroslaw Scieraszewski
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 29. 4., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 27. 4., 15.15
MŠE SVATÉ ZA ZEMŘELÉ – 1. mše sv. v měsíci všední den
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA A VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY budou uveřejněny v pravidelných ohláškách
VELIKONOČNÍ SCÉNKA - Zhoř - neděle a Borovnice –
pondělí velikonoční; podle zájmu i jinde
Pouť Levý Hradec – Velehrad: 16. 4. (přes Čechtice)
FARNÍ POCHOD – okolo Křešína – 30. 4., 8.30
ROK 2011 – NĚKTERÉ DALŠÍ AKCE
POUŤ NA SVATOU HORU – sobota, 14. 5.
NOC KOSTELŮ – pátek 27. 5., Borovnice
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE MADRID – 16. – 21. 8.

APOŠTOLÁT MODLITBY - DUBEN
1. Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem
důvody ve prospěch života a naděje.
2. Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem,
kdo jej ještě neznají.
3. Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému,
nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

K R O N I K A
Křty
Václav Miloš Tulach – 5. 03. 2011, Křivsoudov
Pohřby
Josef Švejda – 5. 03. 2011, Borovnice
Bohumila Škrlová – 18. 03. 2011, Borovnice
Karel Staněk – 19. 03. 2011, Borovnice

Připojujeme dvě pozvánky, které mohou oslovit někoho z našich farníků.

