ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Začátek Nového Roku 2010 vede naše myšlenky k počátku v Bibli. Kniha
Geneze mluví o tom, jak Pán Bůh stvořil svět, který naplánoval a dal mu svůj
pořádek. Boží pořádek má svou krásu a moudrost. Stvoření člověka je spojené
s Božím požehnáním. V Bibli se často setkáváme s tím, jak Pan Bůh žehná
lidem: Adamovi, Noemovi, Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, Josefovi.
Na svět přišlo pokušení
hříchem, který poškodil
původní pořádek. Bylo velmi
nutné, aby se ukázala Boží
spravedlnost, ale zároveň
odpuštění a nové požehnání.
Narození Pána Ježíše je pro nás
lidi také novým požehnáním,
které jsme si ani nezasloužili.
Otec Zdzislaw

LEDEN 2010
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číslo
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice,

Ročník VIII
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, www.čechtice.eu/farnost

Ohlédnutí:

5 LET ČASOPISU

Již do šestého roku vstupuje vydávání farního časopisu. Když vyšlo první
číslo v lednu 2005, navázalo na předchozí informační list. Proto je v tiráží
uveden 8. ročník.
Od počátku nechyběly originální duchovní úvahy otce Zdzislawa, rubriky
„Nejen pro děti“, „Kronika“, „Dá-li Pán Bůh, bude…“, „Trocha humoru“,
„Křesťanský kviz“.
V prvním roce nás otec Zdzislaw provedl novým Katechismem katolické
církve. V 2. ročníku vycházel „Malý teologický slovníček“, připravovaný Jitkou
Dufkovou Blažkovou. V dalších letech se Jiří Foller zaměřil na zajímavosti
z historie farnosti a jednotlivých kostelů. Poslední rok nás pravidelně informují
maminky z MC Jakoubek, zejména Veronika Šindelářová.
Rozsah časopisu se od původních čtyř stran rozrostl na 8 – 12, podle
potřeby a podle počtu příspěvků. Časopis je tvořen v programu Word, snažíme
se o jasnou a přehlednou grafiku. Titulní stránka je vždy barevná. Elektronická
verze je textově shodná, ale bohatší o fotografie. Na časopis navazují také
webové stránky, které obsahově připravuje Jiří Foller a technicky webmaster Jan
Šotola. Na webových stránkách si lze také přečíst starší čísla časopisu.
Do časopisu může přispět kdokoli, kdo má co duchovního sdělit farníkům.
Mnozí tak také činí. Redakční úpravu zajišťuje Jiří Foller, začátek i konec
(úvodník a kronika) patří vždy panu faráři Zdzislawovi. Svatý Jakub vychází
v nákladu 150 tištěných časopisů a 100 osobám je zasílán e-mailem. Časopis se
díky obětavcům dostává do ruky také těm, kdo do kostela už nemohou, hlavně
seniorům.
Časopis je možné vzít si v kostele zdarma, ale prosíme o příspěvky,
protože náklady na tisk nejsou malé, a to hlavně barva do tiskárny, a potom také
papír. Věříme, že i nadále bude možné touto formou evangelizovat.

Pozvání:

E R A

p l e s

Srdečně zveme všechny na tradiční ERA ples
Kdy? - V pátek 22. ledna 2010 od 20 hod.
Kde? - V kulturním domě ve Strojeticích u Křivsoudova.
K tanci hraje skupina VYSOČINA.
Těšte se na tombolu, občerstvení a hlavně výbornou zábavu.
Více informací a možnost koupě lístků v předprodeji na tel.:
775 601 211 - Lukáš Nedvěd,
775 630 326 - Jana Maštálková
www.eracz.cz

Pozvání : M C J A K O U B E K
Perníčky pro misie (Čechtice)
Velké poděkování patří maminkám, jejich dětem a dětem z náboženství,
které se rozhodly upéct perníčky pro misie a zároveň přitom prožít dva společné
večery v předvánočním období.
Děti s velkým nadšením perníčky vykrájely. Maminky je další večer samy
nazdobily, u toho si příjemně povídaly, upíjely svařené víno a byly rády, že
jejich ratolesti hlídají tatínkové.
Perníčky byly prodávány po mši svaté 4. neděli adventní. Přály bychom
si, aby stejnou radost jako příprava perníčků udělaly vybrané peníze potřebným
lidem v misijních oblastech.
Program MC Jakoubek :
Leden – 15. 1:
1) Výtvarná činnost: Výroba masek z papíru
2) Maškarní bál pro děti
Únor – 19. 2. :
1) Přednáška o dětském lyžování a kosmetice pro děti
Mgr. Aleš Novosád ( instruktor lyžování, farmaceut)
2) Výtvarná činnost - společná koláž, malba temperami: sněhuláci
Srdečně zveme maminky a jejich děti!

Svátky v LEDNU (výběr)
1. 1.
2. 1.
6. 1.
10. 1.

17. 1.
18. 1.
21. 1.
25. 1.
26. 1.
28. 1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie, svět. den modliteb za mír
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
Začíná liturgické mezidobí, bude trvat do 16. února (popeleční středa
bude 17. února)
2. neděle v mezidobí
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
sv. Anežka Římská, panna a mučednice
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus, biskupové
sv. Tomáš Akvinský

Ohlédnutí: K Ř T Y

(22)

Marek Turek – 22. 03., Borovnice
Jan Šmolík – 28. 03., Čechtice
Amálie Kasperová – 12. 04., Čechtice
Lukáš Nácovský – 25. 04., Křivsoudov
Jan Moravec – 30. 05., Křivsoudov
Jakub Antonín Foller – 31. 05., Borovnice
Eliška Fantyšová – 07. 06., Zhoř
Denisa Šeredová – 28. 06., Borovnice
Aneta Chmelová – 04. 07., Křivsoudov
Matěj Šimek – 11. 07., Čechtice
Antonín Josef Fulín – 30. 08., Zhoř
Adéla Markéta Nováková – 30. 08., B.
Matěj Chludil – 15. 09., Čechtice
Tereza Chludilová – 15. 09., Čechtice
Tereza Jankovská – 20. 09., Borovnice
Aneta Naňáková – 20. 09., Borovnice
Jiří Matějka – 04. 10., Borovnice
Aneta Marie Kubálková – 07. 10., B.
Klára Urbánková – 25. 10., Čechtice
Markéta Tulachová – 14. 11., Borovnice
Nikola Marie Jirásková – 29. 11., Č.
Jan Gallik – 29. 11. 2009, Borovnice

Ohlédnutí: S V A T B Y

(3)

Miloslav Smítka a Liběna Matlachová – 18. 04. 2009, Čechtice
Petr Kletečka a Lucie Holejšovská – 25. 04. 2009, Borovnice
František Zelenka a Ivana Jaklová – 22.08., Křivsoudov

Ohlédnutí: P O H Ř B Y
Josef Chmel – 03. 01., Borovnice
Jiří Šindelář – 10. 01., Čechtice
Josef Říha – 29. 01., Křivsoudov
Josef Krtil – 31. 01., Borovnice
Růžena Lichtenbergová – 05. 02., Mnichovice
Božena Kubálková – 12. 02., Borovnice
Marie Zelenková – 14. 02., Křivsoudov
Anežka Staňková – 19. 02., Zhoř
Josef Filip – 17. 03., Borovnice
Antonín Amcha – 19. 03., Čechtice
Miroslav Zelenka – 20. 03., Křivsoudov
Ladislav Kumžak – 21. 03., Čechtice
Josef Souček – 24. 03., Křivsoudov
Jaroslav Říha – 04. 04., Mnichovice
Josefa Švecová – 08. 04., Čechtice
František Vosátka – 23. 04., Zhoř
František Krýza – 24. 04., Křivsoudov
Emilie Kohoutová – 01. 05., Zhoř
Jindřich Javorský – 07. 05., Borovnice
Antonín Kotýnek – 08. 05., Mnichovice
Miluška Děkanovská – 23. 05., Křivsoudov
Vladimír Kapek – 13. 06., Mnichovice
Karel Lejček – 26. 06., Borovnice
Jakub Martínek – 01. 07., Borovnice
Ladislav Mareš – 03. 07., K.
Anna Follerová – 29. 08., B.
Jaroslav Belada – 05. 09., K.
Anna Rossi – 10. 09., Č.
Václav Tejkal – 25. 09., Č.
Rudolf Zahálka – 26. 09., K.
Alžběta Mouchová – 02. 10., M.
Milada Kotová – 03. 11., Č.
Marie Filipová – 07. 11., B.
Emilie Vošická – 13. 11., Č.
Miroslav Kozel – 05. 12., J.
Jaroslav Růžička – 23. 12., K.

(36)

KDE PENÍZE POMÁHAJÍ aneb Tříkrálová sbírka
Již desátým rokem proběhne Tříkrálová sbírka. V předchozích ročnících jsme
Vás informovali o zařízeních, kam příspěvky z části od Vás putují a k čemu
jsou využity. Požádali jsme vedení těchto stacionářů o konkrétní projekty, na
které byly prostředky použity.

Centrum LADA – Lukavec
Hezký den,
Nejdříve ještě jednou moc děkujeme za
pomoc. Letošní rok byl nejen pro nás, ale
pro mnoho podobných zařízení velice
krizový, ale díky pomoci dárců jsme ho
dokázali překlenout. Prostředky
z Tříkrálové sbírky byly použity na
zakoupení jak keramické hlíny a glazur a dalších materiálů potřebných pro
pracovní terapii.
Dále to byly pleny pro nejvíce postižené uživatele.Co ještě dalšího a
potřebného jsme zrealizovali. Tak to byla tolik potřebná přístavba, čímž jsme
zvětšili prostory právě pro pracovní dílnu . Na pracovní terapii je možné
nahlédnout na našich stránkách www.cenrumlada.cz.
Naše služba přímo pomáhá 16 lidem dospělého věku s mentálním a
kombinovaným postižením a potom ve volnočasových aktivitách dalším
30lidem. Pokud se v letošním roce rozhodnete pomoci našemu zařízení budeme
neskutečně vděční. Tak jak jsem uvedla, situace není jednoduchá a příští rok má
být díky ekonomické krizi ještě složitější. Protože svojí činnost provozujeme již
po několik let,budeme muset dost věcí obnovovat.
To se týká hlavně dovybavení pomůckami pro jemnou motoriku, které
nám pomalu dosluhují takže pro ty, co jsou na tom nejhůře a kteří se bez těchto
věcí nedokážou obejít. I když se mnohdy stávající stav nelepší je důležité udělat
vše pro to, aby se nezhoršoval. Bylo by opravdu moc dobré přijet třeba i s těmi
kdo konkrétně pomáhají, aby nasáli atmosféru v našem kolektivu a sami se
přesvědčili, jak je tato služba nejen potřebná, ale jak těmto lidem dává pocit, že
jsou také součástí společnosti a že jí velice obohacují svojí upřímností, svojí
láskou k bližnímu a jak jsou šťastni, když mají své kamarády své přátele.
Ještě jednou ze srdce děkujeme a budeme se těšit na vaši návštěvu.
S úctou a pokorou k Vašemu konání
Jana Moravcová – výkonná ředitelka

Stacionář Petrklíč – Ledeč nad Sázavou
Dobrý den,
v roce 2009 od Vás přišlo na naše zařízení 20 000,- Kč. Tyto peníze byly
použity na provoz zařízení. Oblastní charita Havlíčkův Brod v Ledči nad
Sázavou zřizuje dva projekty pro děti, mládež a dospělé s mentálním a
kombinovaným postižením, je to Petrklíč - denní stacionář a Sociálně
terapeutickou dílnu. V obou zařízeních se provádí různé terapie, jako je např.:
muzikoterapie, canisterapie (terapie pomocí psa), hipoterapie - Miskovicích u
Kutné Hory (terapie pomocí koně), dále jezdíme do solných jeskyní,
navštěvujeme různé poutě, kina, koncerty.... To vše se započítává do provozu.
Ve stacionáři máme 18 uživatelů, jednoho z Dolních Kralovic, v dílně máme 6
uživatelů. Kdokoliv bude mít zájem se něco dozvědět o našem zařízení, má
dveře otevřené. Všem moc děkujeme za finanční pomoc, bez které by naše
zařízení jen těžko existovalo, s tak bohatou náplni. Další Tříkrálovské sbírky
budou věnovány stavbě nového zařízení, dnes jsme v nedostatečných
prostorách, již máme skoro dodělaný stavební projekt, je možné si plány
prohlédnout. Děkuji za zájem a ochotu pomoci.
Iveta Vrbová – ředitelka stacionáře
Informace zjistila Jaroslava Vošická.

Záměry sbírky 2010 - Arcidiecéze Praha
- podpora provozu Azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně
- stavební úpravy v domě pro seniory v Mukařově u Říčan
- podpora projektu pomoci chudým dětem v Bělorusku
- výstavba základní školy v Ugandě.
Koordinátorkou pro Čechtice je znovu paní Marie Marhanová. Naše sbírka
probíhá přibližně v rozsahu naší farnosti. Do sbírky lze přispět také
prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 8777 anebo
bankovním převodem či poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u České
spořitelny. Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 558 Více: www.trikralovasbirka.cz
Těšíme se na Vás od 2. do 10. ledna 2010.
Vaši Tři králové

ÚPLNĚ ČESTVÉ FOTO KOLEDNÍKŮ Z ČECHTIC

Ohlédnutí:

RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ
Na Nový rok je příležitost k poděkování. To hlavní patří Pánu Bohu. A z lidí
všem varhaníkům, lektorům, kostelníkům a těm, kdo se starají o úklid a výzdobu
kostelů nebo přispívají materiálně či finančně. Také těm, kdo pracují s dětmi,
pomáhají s akcemi, spolči nebo tábory a dalšími jednorázovými akcemi v
průběhu roku. Nebylo by možné pracovat bez pomoci těch, kdo podporují Boží
dílo svými modlitbami. Věříme, že naše farnost se bude rozvíjet i v novém
desetiletí.

KŘÍŽ U KUŇOVIC
Obcí Kuňovice projíždíme pravidelně skoro všichni. Jistě jsme si všimli nového
měřiče rychlosti. Mnoho lidí zaregistrovalo i nový kříž, který je přímo na
křižovatce, po pravé ruce ve směru od Vlašimi. Podobně jako spoléháme na
prostředky pozemské, využíváme i prostředky nadpřirozené.
Kříž je majetkem naší farnosti. Byl věnován anonymním sponzorem a umístěn
na pozemku za podpory vlastníka..
Kříž i podstavec byly opískovány a v dílně ZD Čechtice oba kusy svařeny.
Z každé strany je zasazen jeden jalovec, typická rostlina české krajiny. Kříž je
úmyslně umístěn na křižovatce, aby si řidiči byli vědomi Boží pomoci při
cestování, které bývá často náročné a nebezpečné. Kříž bude také ve vhodnou
dobu posvěcen.

SOCHA JEZULÁTKA
Na Štědrý den mohl pan farář Zdzislaw v Borovnici posvětit sochu Jezulátka.
Starou sošku, která tak jako tak už několik let nemohla sloužit, nebylo možno
opravit. Proto se skupina borovnických farníků zakoupila novou sošku a nechala
zhotovit oděvy. Jezulátko zdobí po celou dobu Vánoční svatostánek kostela.

PERNÍČKY PRO MISIE
V adventní době jsme se zúčastnili pomoci misiím. V Křivsoudově a
v Čechticích maminky za pomoci dětí připravily zdobené perníčky, které za
dobrovolné příspěvky prodávaly. Věřící přispěli krásnou částkou v Křivsoudově 4450 Kč a 2020 Kč v Čechticích. Celkem 6470 bylo odesláno na
Papežské misijní dílo. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Podrobnosti
v článku o MC Jakoubek.

APOŠTOLÁT MODLITBY - LEDEN
1. Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému
osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.
2. Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je
podmínkou účinnějšího hlásání evangelia.
3. Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů,
abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova i postoje pro své
svědectví Kristu.

PLÁN SBÍREK na rok 2010
21. února
14. března
2. dubna
16. května
27. června
26. září
17. října
7. listopadu
5. prosince

Haléř sv. Petra
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
Svatováclavská sbírka na církevní školství
Sbírka na misie
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Mikulášská sbírka na bohoslovce

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 8. 1., 15.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov – 6. 1.,
Čechtice – 13. 1., Chmelná – 20. 1.
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 15. 1. od 9:30
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – Hrádek, úterý 19. ledna, 9.00, celebrant –
P. Jaroslaw Scieraszewski ze Zruče
MANŽELSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA – 16. a 17.1., Vlašim
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 29. 1., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 27. 1., 15.15
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
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Pohřby: Miroslav Kozel – 5. 12. 2009, Jeníkov
Jaroslav Růžička – 23. 12. 2009, Křivsoudov

KOSTEL
V BOROVNICI
VÁNOČNĚ
OSVĚTLENÝ

VESELE DO NOVÉH O R O K U
- Proč přijel papež do Česka? - Boží hrob už viděl, Boží tělo taky, ale Boží
dopuštění, jako je u nás, prý ještě ne.
- Při návštěvě Benedikta XVI. v Boleslavi běhala jedna paní za
papamobilem, když projížděl mezi věřícími. Dohnala ho teprve, když
zastavil. Zaťukala na budku v domnění, že je to zmrzlinář: „Dvě oříškové
a jednu straciatelu.“
- Děcko se učí koledu: „Nalodil se Klistus Pán, ládujme se!“
- Víte, který měsíc křesťané spáchají nejméně hříchů ?
V únoru, protože ten je nejkratší.

