ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Pan biskup Jaroslav Škarvada napsal knížku, takovou meditaci o eucharistické
oběti. Oslovila mne tato myšlenka:

„Bez Ducha svatého je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, z evangelia je
mrtvá litera, z církve pouhý spolek, z autority je forma vlády, z misií
propaganda, z liturgie magie a z křesťanského života otrocká morálka. Když
neznáme Krista, nemáme jeho Ducha, to znamená, že duše, která se po křtu
neživí eucharistií, není ponořená do nové a věčné smlouvy s Bohem.“
Je to pravda nebo ne?
Otec Zdzislaw
Ročník VIII

ŘÍJEN 2010

číslo

10

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

RŮZNÁ SDĚLENÍ
ADOPCE NA DÁLKU
Adopce na dálku k 1. říjnu 2010 (příspěvky za
červen až září):
Zhoř
740 Kč
Borovnice
320 Kč
Čechtice
650 Kč
Křivsoudov
440 Kč
Celkem tedy
2150 Kč a z předchozích
měsíců 4498 Kč. Dohromady máme 6648, které
jsou k dispozici na příští rok.
APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN
1. Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle
evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
2. Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat
Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu
celého lidstva.
3. Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v
lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.

PRO STUDENTY - Doporučujeme vám projekt s názvem Biblický impulz –
Poznej své věřící spolužáky, nad kterým převzal záštitu mimo jiné Mons. Jan
Graubner, arcibiskup. Jedná se o malé studentské akce (párty, promítání
filmů...), které budou mít společné tři prvky:
1. setkání a vzájemné seznámení věřících studentů
2. úryvek z Bible (četba, projekce, film, poslech) a společná práce s ním
3. společná modlitba. Další podrobnosti na www.biblickyimpulz.cz

Koncert Vlada Urlicha Farní charita Vlašim pořádá na
podporu nově zřízené sociální služby - osobní asistence ve
spolupráci Koncert Vlada Urlicha - sólisty na andské
flétny ve čtvrtek 28. října 2010 v 19 hodin v sále Zámku
Vlašim. Tento hráč předvede strhující fúzi World music,
jazzu a latinskoamerické hudby. Vstupné dobrovolné!

B I Ř M O V Á N Í
Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan
vydával svědectví o své víře. Podmínky – křest, věk v době přijetí svátosti:
minimálně 14 let, kmotr – již biřmovaný. Příprava probíhá pod vedením
kněze a pastoračního asistenta jedenkrát za měsíc po dobu asi roku a půl.
Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií
souhrn „svátostí uvedení do křesťanského
života“. Tato svátost je potřebná k dovršení
křestní milosti. Svátost biřmování pokřtěné
dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní
silou Ducha svatého, proto jsou ještě více
povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako
opravdoví Kristovi svědkové.
Výraz biřmování (z „confirmatio“ — utvrzení)
naznačuje, že tato svátost dotvrzuje křest a
posiluje křestní milost. Ke vkládání rukou patří
ještě mazání vonným olejem (křižmem).
Pomazání naznačuje a vtiskuje duchovní pečeť.
Má velké bohatství významů. Olej je znamením
hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před i po
koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a
zápasníků); je znamením uzdravení, protože hojí
pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle. Všechny významy se
setkávají ve svátostném životě. Prostřednictvím biřmování se křesťané mnohem
více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je
vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu.
Když se biřmování slaví odděleně od křtu, jak tomu bývá v římském obřadu,
liturgie svátosti začíná obnovou křestních slibů a vyznáním víry biřmovanců. Z
toho jasně vyplývá, že biřmování navazuje na křest. Je-li křtěn dospělý, dostává
ihned biřmování a přijímá tělo Páně. Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem
této svátosti je zvláštní vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům
v den letnic.
(podle Katechismu katolické církve, odstavce 1285 – 1321)
Svátost v naší farnosti je udělována jednou za dva roky, termín začátku
přípravy je pátek 29. října 2010 v 19 hodin. Další setkání budou každý
poslední pátek v měsíci. Svátost by měla být udělována v době Velikonoční
roku 2012.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA
Na 22. – 30. listopadu plánujeme farní pouť do Říma.
Zájemci, hlaste se co nejdříve.

ŘÍM - PADOVA - ASSISI
Poutní zájezd farnosti Čechtice
Program:
1.den –odjezd z farnosti v odpoledních hodinách, noční jízda
2.den - PADOVA – bazilika Sv. Antonína, mše svatá, prohlídka
historické části města, bazilika Sv. Justýny, odjezd do Říma,
ubytování v poutním domě Velehrad
3. až 7. den - ŘÍM – prohlídka církevních i kulturních památek Říma:
VATIKÁN - GENERÁLNÍ AUDIENCE SE SVATÝM
OTCEM BENEDIKTEM XVI,
Vatikánská muzea, Forum Romanum, Koloseum, Fontána Trevi,
Pantheon, Benátské náměstí, Piazza Navona, S. Giovanni in Laterano, S. Maria
Maggiore, S. Pietro in Vincoli, Kapitol, Santa Croce – titulární bazilika
kardinála Vlka, S. Paolo fuori le Mura, S.Maria sopra Minerva. Celodenní výlet
do údolí Riety, návštěva klášterů Greccio, Fonte Colombo, La Foresta, spjatých
s životem sv. Františka, oběd ve stylové italské restauraci „Foresta“
8.den - ASSISI – odpoledne prohlídka historické části města,
bazilika di San Francesco, Santa Chiara, Santa Maria degli
Angeli, San Rufino, Convento di San Damiano, Santa Maria
sopra Minerva, odjezd ve večerních hodinách, noční jízda
9.den - příjezd do farnosti v odpoledních hodinách
Termín: 22.11. – 30.11.2010
Cena: 8.200,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
6 x ubytování v poutním domě Velehrad ve 2-3 lůžkových
pokojích 6x polopenze, 1x oběd ve stylové restauraci,
kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů cca 35 EUR

LORETA U VLAŠIMI
Loretánská svatyně je podle staré
tradice, která je dnes potvrzena
rozsáhlými historickými a
archeologickými nálezy, Mariiným
domkem z Nazareta. Když roku 1291
křižáci definitivně opustili Palestinu,
byl podle tradice Mariin zděný domek
anděly přenesen nejprve do Chorvatska
a po třech letech do Loreta v Itálii.
Tam později přicházeli mnozí zbožní
poutníci, mezi nimi i šlechtici, kteří po
návratu do vlasti začali stavět
napodobeniny tohoto obydlí.
Loretánské kaple se zejména v barokní
době staly oblíbenými poutními místy
mariánského kultu. Je mnoho míst v
Česku, kde se uctívá Loretánská Panna
Maria: Rumburk, České Budějovice
(Římov), Olomouc, Mikulov,
Boskovice, Brno, Česká Lípa,
Chrudim, Děčín, Fulnek, Jihlava, Nové
Město na Moravě, Pyšely, Slaný,
Teplice, Vlašim, Žatec, Židenice.
VLAŠIMSKÁ LORETA na Spáleném
vrchu vznikla v letech 1703-1706 na podnět hraběte Františka Antonína
z Weisenwolfu. Projektantem byl Jan Jiří Erhardt.
Duchovní správci bydleli nejprve ve vlašimském zámku, potom přímo na
Loretě. Kaple nepatří církvi, ale byla v majetku rodu Auerspergů a až do
současnosti patří městu Vlašimi. Mše svaté se tam konají pouze o pouti vždy
v neděli po svátku Narození Panny Marie (8. září) a při dalších příležitostech.
Půdorys stavby je obdélníkový. Věž je cibulovitého tvaru. Stěny kaple jsou
rozděleny pilastry (ozdobnými sloupy) s jónskými hlavicemi, které nesou římsu
a atiku. Celá stavba je proti okolnímu terénu vyvýšena, což jí dodává na
majestátnosti.
Také interiér je velmi zajímavý, jednak pro svoji prostotu, ale také pro unikátní
akustické jevy, které je zde možné pozorovat.
Tato vzácná církevní památka je v současné době bohužel poničená, ale právě
probíhá restaurování, takže v nejbližších letech se znovu zaskví v plné kráse.
V minulých letech bylo z obou stran opraveno schodiště.

Kolem kostela na terase je také pochováno několik mecenášů kaple, úředníků
vlašimského panství, hajných a lesníků. Pamětní deska připomíná smrt Josefa
Vlasáka z hájovny na Loretě, zastřeleného roku 1942.
Sousední budova pochází z let 1715 – 1722, kdy byla nejprve malým domkem
pro kněze, pak zde byla panská hospoda, škola a myslivna.
Loreta je vedle proslulého Hrádku druhým nejznámějším poutním místem na
Vlašimsku. Do krásném prostoru pod letitými stromy o pouti se každý rok po
dlouhá desetiletí sjíždějí trhovci a majitelé různých pouťových atrakcí.
Typickým symbolem a suvenýrem býval hrníček právě s obrázkem kostela
Narození Panny Marie.

LORETSKÉ PUTOVÁNÍ

Jako už tradičně i letos
připravujeme podzimní pochod,
tentokrát pracovně nazvaný
Loretské putování. Bude se
konat 28. října. Je to ve čtvrtek
o státním svátku.
Délka je asi 10 km.
Přibližná trasa: Chmelná –
Miřetice – studánka Nejsvětější
Trojice (3 km) - Koušovice –
Částrovice (3) – Vracovice
(1,5) – Loreta (2,5).
Putování zahájíme mší svatou
ve Chmelné v kapli v 8.30, aby
všichni stačili dorazit. Zde je
možné také zaparkovat auta. Pak už půjdeme pěšky a pouť protkáme modlitbou
růžence na jednotlivých zastávkách.
V cíli modlitba v kapli na Loretě a malé občerstvení. Řidiče převezeme do
Chmelné pro auta. Předpokládaný závěr do 14 hodin. Lze se zúčastnit celého
nebo části putování. Akce je vhodná i pro děti a seniory. Těšíme se na setkání
blízko Pánu Bohu uprostřed krásné přírody.

MC Jakoubek informuje
Zahradní slavnost na faře se opravdu vydařila. Podzimní sluníčko nás
nezklamalo a dopřálo nám jedno z hezkých podzimních odpolední. Sešlo se, nad
naše očekávání, asi 14 rodin a farská zahrada byla v tu chvíli celá barevná
pobíhajícími a hrajícími si dětmi.
Mládež si pro děti připravila pohybové, obratnostní i zábavné hry a
maminky děti odměnily bublinovou záplavou z bublifuků. Největší oblibě se u
malých návštěvníků těšil plastový domeček a strachové pytle.
Rodiče si tak mohli nerušeně povídat a sdílet společné radosti i starosti.
Nad celým odpolednem bděl pan farář, který měl určitě radost z toho, že rodiny
z našich farností mají zájem a cítí potřebu se setkávat.
V měsíci říjnu se můžete těšit na:
Pátek 1. 10. – 9:30 hod –
Přednáška P. J. Balíka – „O výchově dětí…“
Výtvarná činnost pro děti - vitráž do okna „Balón“
Pátek 15. 10. – 9:30 hod –
Volná herna ( děti si hrají samy a maminky mají čas pro sebe)
Opékání jablek na farské zahradě
Pátek 29. 10 - 9:30 hod –
Dekupáž (ubrousková technika) pro děti,
téma:zvířata; vede Věra Lhotková
Maňásková pohádka
Těšíme se na nové maminky a jejich děti. Fara je otevřená všem a budeme rády,
když mezi nás přijdete.
Výlet na Blaník
Proč s dětmi nepoznávat přírodní krásy našeho okolí?
A k tomu ještě ve společnosti ostatních rodin?
Určitě zažijeme větší zábavu, než kdybychom vyrazili sami. A PROTO…
16. října v sobotu se uskuteční výlet rodin s dětmi na Blaník.
Vyrazí s námi i P. Zdzisław. Sraz bude v 10 hod. pod Blaníkem.
S sebou si vezměte pohodlné a teplé oblečení a samozřejmě svačinu.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Výhercem osmisměrky z minulého čísla je Ládík D. Blahopřejeme.
V tajence vyšlo: SVATÝ VÁCLAV. Dnes budete hádat jména tří osob.
Odpovědi pište, telefonujte SMSkujte nebo e-mailujte. (jiri.foller@tiscali.cz,
732328288). Rodiče mohou radit!
− Narodil se v italském Assisi roku 1182. Zemřel 1226. Původním jménem
byl Jan. Rozhodl se následovat Krista. Jeho prostředky byla chudoba a
vztah k přírodě. Patří mezi nejznámější světce.
− Narodil se v roce 1943 v Hradci Králové a je mu tedy 67 let. Původním
jménem je Jaroslav. Stal se knězem a řeholníkem – dominikánem.
Komunisté ho uvěznili za jeho práci pro Boha a církev. Byl biskupem
královehradeckým a nyní je arcibiskupem.
− Narodil se roku 1961 v Opavě. Vystudoval hru na varhany na
konzervatoři a na hoboj na konzervatoři a AMU. Hrál v orchestru
Smetanova divadla. V roce 1998 byl vysvěcen na kněze. Působí v našem
okolí. Dokáže hrát na mnoho hudebních nástrojů. Mimo své služby církvi
se věnuje i koncertům.

K

R

O

N

I

K

A

Tomáš Vršt’ala – 11.09. 2010, Čechtice
Natálie Doležalová – 11. 09. 2010, Čechtice
Amálie Hořejší – 18. 09. 2010, Čechtice
Šárka Follerová – 18. 09. 2010, Borovnice
Kateřina Krejčová – 19. 09. 2010, Borovnice
Tereza Lebedová – 26. 09. 2010, Borovnice

Křty:

Pohřby:

Růžena Vosátková – 17. 09. 2010, Zhoř
Božena Hobzová – 18. 09. 2010, Borovnice
Jaroslav Půta – 23. 09. 2010, Čechtice

APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN
1. Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle
evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
2. Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat
Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu
celého lidstva.
3. Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v
lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
BIBLICKÉ HODINY - středa v 19 hodin : Křivsoudov – 6. 10., Čechtice, fara
– 13. 10., Chmelná, OÚ – 20. 10.
PRVNÍ PÁTEK – 1. 10., Křivsoudov, 17.30
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ – 1. mše sv. v měsíci všední den
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 3. 10., Křivsoudov, 9.30
ŽEHNÁNÍ ÚRODY
– 10.10. – Křivsoudov, Čechtice, Zhoř po mši svaté,
– 17. 10. - Borovnice
SPOLČO DĚTÍ - každý druhý pátek, 16.00, Chmelná
SPOLČO MLÁDEŽ (6. – 9.) - fara Čechtice, 1x za 2 týdny
NÁBOŽENSTVÍ – podle rozvrhu jednotlivých skupin
1.a 2. třída – paní Veronika Šindelářová, ÚT 11.40 – 12.25
3. třída - P. Zdzislaw Ciesielski, PO 11.40 – 12.25
4. – 9. třída – P. Zdzislaw Ciesielski, ČT 12.30 – 13.20
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 29. 10. v 19 hodin v Čechticích na
faře, přihlášky budou v kostelech
MC JAKOUBEK - jednou za 2 týdny v pátek, od 1. října
MŠE SVATÁ CHMELNÁ – čtvrtek 28. října, 8.30
(ve středu proto výjimečně nebude)
MISIJNÍ NEDĚLE, sbírka na misie – 17. října
POSVÍCENÍ (výročí posvěcení kostelů)
Zhoř – 10. 10., Čechtice - dušičkové“ posvícení
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ Chmelná - Loreta, čt 28. 10.
MODLITBA RŮŽENCE – říjen je měsíc, zvláště věnovaný této modlitbě.
Proto vyzýváme k modlitbě růžence jednotlivce, rodiny i společenství věřících.
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A POSVĚCENÍ HŘBITOVA: během října se
objeví v kostele lístky s prosbou o modlitby za zemřelé, kde budou uvedeny
všechny podrobnosti
ZMĚNA ČASU na středoevropský („zimní“) ze soboty 30. na neděli 31. října
ve 3.00 – posun o hodinu zpět
FARNÍ RADA – proběhne v měsíci listopadu

