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Měsíc listopad je měsícem vzpomínky na zemřelé, časem zamyšlení nad
životem věčným jako pravým pokojem.

Sv. Augustin psal, že jsou tři druhy pokoje. Pokoj se sebou jako vnitřní pokoj;
shoda s Bohem, což se rozumí tak, abychom se Mu ve všem odevzdávali a pokoj
s bližním jako shoda se všemi lidmi.
Nový Zákon poznáváme především jako „evangelium o pokoji“. Sv. Pavel
napsal, že ovocem Ducha je pokoj nebo že Pán Ježíš je náš pokoj, když se nám
dává jako pokoj. Věříme, že pravý pokoj pochází od Boha. Takový soulad
s Bohem přejeme našim blízkým zemřelým.
Otec Zdzislaw
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Ročník VII
Vychází 1. neděli v měsíci

M. C. JAKOUBEK
Již od listopadu loňského roku se každý třetí pátek v měsíci my maminky na
mateřské či rodičovské dovolené scházíme, samozřejmě i se svými ratolestmi, v
prostorách čechtické fary. Účelem není jen to, abychom si popovídaly a
vyměnily zkušenosti, těší nás také, že se naše děti (zvláště ty, které ještě nechodí
do školky) dostanou do kolektivu, společně si pohrají, zazpívají, případně i něco
vyrobí. Na každé setkání je připravený zajímavý program.
Poslední schůzka proběhla 16. října. I přes nečekanou nadílku sněhu se
sešlo téměř na tři desítky velkých i malých, takže si asi dovedete představit ten
,,hukot“...
A co že se tentokrát dělo? Protože se zde objevily některé nové tváře,
setkání začalo zpívaným představováním – děťátko řekne své jméno (u
nesmělých či nemluvňat pomůže maminka) a ostatní mu zazpívají krátkou
písničku. Pak jako již tradičně následovaly další veselé písničky, básničky a
říkanky, doprovázené tleskáním, hlasem řehtaček a pantomimickými gesty.
Ve druhé části programu se větší děti odebraly do vedlejší místnosti, kde
pod vedením dvou maminek kreslily, vybarvovaly a vystřihovaly nejrůznější
zvířata. Ta pak společně s předem vylisovanými listy stromů vytvořila originální
plakát pro navození podzimní atmosféry, jenž nyní zdobí jednu ze stěn.
Doufejme, že zima ještě nepřevzala svou vládu a hezký barevný podzim s námi
ještě chvíli zůstane!
Menší dětičky, kterým výtvarná činnost prozatím nic moc neříká, se
mezitím vrhly na bednu plnou hraček a k ,,malířskému“ stolu se přibatolily
pouze tehdy, když dostaly chuť na něco dobrého. My mamky jsme pro změnu
poslouchaly zajímavé povídání paní Lenky Zapletalové, ředitelky Montessori
školky ve Vlašimi, která nás seznamovala s principy tohoto alternativního
přístupu k výchově a vzdělávání. Skupina maminek se dokonce rozhodla školku
se svými dětmi navštívit.
Čas neúprosně ubíhal, takže jsme musely vše vrátit do původního stavu,
opět děti obléknout do zimního oblečení, popřát si hezký víkend a vyrazit na
zpáteční cestu do svých domovů. Už teď se ale těšíme na příští setkání, které se
koná 20.listopadu od 9.30 hodin. Mámy si můžou vyslechnout povídání a
podiskutovat na téma konflikty v rodině, děti se pokusí vyrobit si vlastní
schránku na dopis Ježíškovi. Všechny maminky, ale i tatínkové a jejich dětičky
jsou srdečně zváni!
Za maminky Jana Zíková.

Svátky v listopadu (výběr)
1. 11. Všech svatých (slavnost)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. 11. Sv. Karla Boromejského, biskupa (památka)
9. 11. Posvěcení lateránské baziliky (svátek)
11. 11. Sv. Martina, biskupa (památka)
13. 11. Sv. Anežky České, panny (svátek)
22. 11. Slavnost Ježíše Krista krále
29. 11.

1. neděle adventní

30. 11. Sv. Ondřeje, apoštola (svátek).

SCÉNKA O SV. ANEŽCE
Děti z mladšího společenství připravují scénku k 20. výročí svatořečení Anežky
České. Nejstaršímu herci je čtrnáct let, nejmladšímu teprve čtyři roky. Scénka
bude uvedena v polovině listopadu podle zájmu i ve více kostelech farnosti.
Jmenuje se DCERA KRÁLOVSKÁ a autorkou je Marie Holková.
Hrají:
Vypravěčky – Šárka Nevšímalová, Katka Vítová
Anežka, dcera královská – Lenka Vítová
Markéta, dcera rakouského vévody – Verunka Holejšovská
Hraběnka, dvorní dáma – Katka Follerová
Jindřich, syn německého císaře – Baruška Martínková
Král Přemysl Otakar I., otec Anežky – Véna Nevšímal
Král Václav, bratr Anežky – Vojta Lhotka
Šašek Mašek – Jirka Foller
Šašek Pašek – Jirka Holejšovský
Hudební doprovod – Lidka Holejšovská

PUTOVÁNÍ PO HŘEBENU
.

Letos se znovu vydařilo počasí. Bylo zataženo, ale nepršelo ani nemrzlo. Přes 40
poutníků se vydalo do nejvýše položené části naší farnosti. Tentokrát putovalo
ještě víc dětí než jindy, a tak bylo opravdu veselo. Dík patří štědrým dárcům za
přípravu pohoštění v Palčicích a v Horní Lhotě. Další pochod plánujeme
na 8. květen 2010. Putování bývají dobrou šancí přiblížit se k Bohu i pro ty, kdo
třeba do kostela běžně nechodí.
J. F.

Papežské

misijní

dílo

dětí

Před vánoci se již několik let uskutečňoval prodej vánočních pohledů a výtěžek
této akce se zasílal na konto papežského misijního díla dětí. I v letošním roce
zůstaneme misijnímu dílu věrní. Místo pohledů však budou děti prodávat
vánoční perníčky. Prosíme všechny, kdo chtějí prospět nejchudším a
nejpotřebnějším dětem ve vzdálených zemích, aby pomohli. Perníčky se budou
prodávat 3. adventní neděli 13. prosince po mši svaté.
Jitka Dufková Blažková
Pozn.:
akce je už naplánována do Křivsoudova, v ostatních kostelech proběhne podle
možností a zájmu. Budeme včas informovat.
J.F.

SOCHA

SV.

VÁCLAVA

V úterý 27. října 2009 jsme se sešli v čechtické škole, kde se konalo slavnostní
odhalení sochy sv. Václava. Akce byla ředitelkou školy velice pečlivě
připravena, mezi hosty se objevili starosta i místostarostka obce, akademický
sochař Jan Turský, náš pan farář, zástupci okolních škol, novináři, bývalí učitelé,
ředitel muzea ve Vlašimi a plno dalších hostů.
Střídaly se projevy a příspěvky o historii, životě a významu sv. Václava, o
průběhu složité práce na opravě sochy z počátku 18. století. Vše doplnila dobová
hudba, krojovaný průvod v čele se sv. Václavem, promítání dokumentů z dílny
sochaře, který odborně obrázky komentoval. Závěrem jsme si zazpívali bývalou
středověkou hymnu Svatý Václave, vévodo české země...Poté se všichni
zúčastnění odebrali z tělocvičny do auly školy, kde došlo k slavnostnímu
odhalení a posvěcení sochy. Věříme, že socha sv. Václava našla důstojné místo,
kam se kdokoli ze zájemců může přijít podívat a poklonit se památce našeho
světce.
Mgr. Vlasta Kubalová, kronikářka Městysu Čechtice
(foto převzato ze stránek Městysu Čechtice)

Po mši svaté 4. října proběhlo svěcení repliky sochy svatého Václava v horní
části čechtického náměstí. Opravený originál totiž musel být umístěn ve škole,
protože by již nadále nemohl odolávat povětrnostním vlivům. Pískovcová
postava světce měří 180 cm, s podstavcem 250 centimetrů.
J. F.

MISIJNÍ NEDĚLE (ohlédnutí)
Misijní neděle (letos 18. 10.) je pro nás samozřejmostí a ani si
neuvědomujeme, že misionáři opravdu působí v úplně jiném světě ne ž ve
kterém žijeme my. K ilustraci poslouží příběh, který vyprávěl český misionář
v Jižní Africe P. Zdeněk Čížkovský OMI:
Stalo se to jednou v pondělí na jedné misijní škole hluboko v buši,
v rezervaci, která se jmenuje „Údolí tisíce pahorků“. Ani děti ani učitelka mě
nečekaly. Když jsem přijel, všichni se polekali. Věděl jsem, co se přihodilo.
Čtrnáctiletý Tomáš, který začal chodit do školy hodně pozdě, vstal a řekl: „Někdo
mi ukradl chleba.“ Samozřejmě se nikdo nepřiznal, tak jsem použil obvyklého
triku: „Všichni přede mne a každý dostane deset ran rákoskou.“
Ve třídě bylo ticho, všichni se dívali na malého, vyhublého Benga. Ten
pomalu vstal a řekl: „Ano, udělal jsem to já. Otče, měl jsem strašný hlad, už jsem
nejedl skoro celý týden." Z jeho velkých černých očí se hrnuly slzy.
Všichni se teď dívali na mě. Věděli, že mám Benga rád, jeho maminka byla
nemocná, měla sedm dětí a manžel jí zemřel před třemi roky. Pomáhal jsem této
rodině, jak jsem jen mohl. Stál jsem před ním s rákoskou v ruce. Věděl jsem, co si
děti myslí, a že kdybych ten trest nevykonal, ztratil bych respekt, byl bych
slabochem.
Bengo si svlékl košili. Ve třídě bylo strašné ticho. Najednou Tomáš vstal a
řekl: „Otče, dejte těch deset ran za něj mně, on by to nevydržel!" Při páté ráně se
rákoska zlomila. Všichni začali radostí výskat a tancovat. Bengo skočil Tomášovi
do náruče a řekl: „Tomáši, děkuji ti, budu ti sloužit!"
Po několika letech jsem Benga pokřtil a poslal do města studovat
gymnázium. Po maturitě vstoupil do semináře a dnes je knězem. Jeho maminka se
toho dne nedočkala. Zemřela vyčerpaná. Nad jejím hrobem jsem mluvil o tom, co
Bengo řekl: „Budu ti sloužit."
Drazí věřící, nezapomeňte, že i my „budeme sloužit, třeba právě dnes".

SETKÁNÍ I LOUČENÍ NA ZHOŘI

Mše svatá ve Zhoři byla součástí oslavy pořádané na rozloučenou s otcem
Andreou Barberem. Byl do Prahy poslán v roce 2003 představeným své
fraternity (Fraternita Sv. Karla Boromejského) jako misionář a připojil se tak
k otci Stefanu Pasquerovi, který je zde za stejným účelem již od roku 2002.
Otec Andrea byl nedávno povolán zpět do Itálie, a tak jsme se rozhodli, že se
s ním společně rozloučíme.
Když říkám „my“, myslím tím katolické hnutí Comunione e Liberazione, které
tvoří lidé z celého světa toužící žít víru ve společenství a které se díky nim
rozrostlo i u nás.

V rámci oslavy jsme spolu s ostatními místními věřícími z farnosti slavili mši
svatou ve Zhoři a pak v nedalekých Palčicích opékali prase. Chtěli jsme tímto
způsobem poděkovat za vše, co pro nás otec Andrea udělal.
Byl to právě otec Andrea s otcem Stefanem, kteří mi ukázali skutečnou tvář
živého Krista. Snad mohu mluvit i za ostatní, kteří Andreu znají, když říkám, že
je nejen výjimečnou autoritou, ale především opravdovým přítelem.
Eva Radová, Praha
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Křty:
Jiří Matějka – 4. 10. 2009, Borovnice
Klára Urbánková – 25. 10. 2009, Čechtice
Pohřby:
Alžběta Mouchová – 2. 10. 2009, Mnichovice

Editorial
Použité fotografie v tomto čísle jsou od Jana Šotoly, od Evy Radové, od
MC Jakoubek a od Marie Follerové.
• Elektronickou verzi je možno zasílat i dalším zájemcům.
• Na prosinec připravujeme také ohlédnutí za uplynulými 20 lety v naší
zemi.
•

APOŠTOLÁT MODLITBY NA LISTOPAD
1. Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří mají zodpovědnost v
oboru politiky a ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku chránit
stvoření.
2. Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého
vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je
nositelem pokoje.
3. Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí,
pokušení konzumismu a negativních jevů v naší společnosti.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 6. 11., 15.30, Křivsoudov
POSVĚCENÍ KOSTELA BOROVNICE – 15. 11.
POSVĚCENÍ KOSTELA JENÍKOV – 22. 11.
MŠE SVATÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ
• Křivsoudov: úterý, pátek 16.00
• poslední středu v měsíci mše sv. v 15.15 ve Chmelné.
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov – 4. 11.
Čechtice – 11. 11.
Chmelná – 18. 11.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, 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 20. 11. od 9:30
FARNÍ RADA – čtvrtek 26. 11., 19.00, fara Čechtice
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – 27. 11., 19.00

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA:
Mše svaté budou slouženy:
Zhoř v neděli 1. 11. v 11.00 hodin,
Křivsoudov v úterý 3.11. v 16.00 hodin,
Borovnice ve středu 4.11. v 15.00 hodin,
Čechtice v čtvrtek 5.11. v 16.00 hodin,
Jeníkov v sobotu 7.11. v 15.00 hodin,
Mnichovice v neděli 8.11 v 11.00 hodin
VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ – 17. 11., Divišov (vždy 3. úterý v měsíci), mše sv.
v 9.00, celebrant P. Miloslav Kněz, kazatel jáhen Roman Farion
SBÍRKA V LISTOPADU 1. 11. - Listopadová sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi
SBÍRKA V PROSINCI 6. 12. - Mikulášská sbírka na bohoslovce

