ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Měsíc září nám přinesl nový
rok ve škole. Hodně nového
čeká děti, mládež a ostatní.
Pán Ježíš nám přinesl
nestárnoucí přikázání: „Miluj
Pána, svého Boha, celým svým
srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí. To je největší a první
přikázání. Druhé je podobné:
Miluj svého bližního jako sám
sebe.“
Po lásce k bližnímu nás
poznají, že jsme Boží děti.
„A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil,
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.“
Pán Bůh přišel se svou láskou pro každého.
Otec Zdzislaw
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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

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

Pozvání:

MC JAKOUBEK OPĚT V AKCI

Plán akcí na podzim a zimu MC Jakoubek
19.září – neděle, 15 hod.
Setkání rodin s dětmi na farské zahradě v Čechticích

16.října – sobota, 10 hod.
Výlet rodin s P.Zdzislawem na Blaník, sraz pod Blaníkem v 10 hod.
12.listopadu – pátek (čas se ještě upřesní)
Dekupáž (ubrousková technika) pro maminky
vede Věruška Lhotková, Maruška Svobodová
Prosinec - Pečení vánočních perníčků (datum a čas bude upřesněn)

Plán programu Jakoubka
Pátek 1.10. 9:30 –

Přednáška - P.J. Balík – O výchově,…
Výtvarná činnost – Vitráž do okna – BALÓN

Pátek 15.10. 9:30 – Volná herna , říkadla, pohybové hry
Opékání jablek na farské zahradě
Pátek 29.10. 9:30 – Dekupáž pro děti (zvířátka)
Maňásková pohádka
Pátek 12.11. 9:30 – Volná herna pro děti, písně, říkadla,…
Pátek 26.11. 9:30 – Přednáška farmaceuta Mgr. Aleše Novosáda
Téma: Vitaminy a potravinové doplňky
Výtvarná činnost – korále a tiskátka z brambor
Pátek 10.12. 9:30 – Vánoční Jakoubek
Koledy,tanec se šátky, říkadla
Výtvarná činnost – výroba vánočního svícnu

Kdo se těší na začátek školního roku? Přece všechny maminky a děti, které měly
prázdniny od společných setkávání. MC Jakoubek se po letním odpočinku vrací
do svých zajetých kolejí a vstupuje do nového školního roku s pozváním rodin
s dětmi na farní zahradu 19. září od 15:00 hodin. Bude zde příležitost vyměnit si
zážitky z prázdnin, z prvních dnů malých školáků a předškoláků. Nebude chybět
zábavný program pro děti a samozřejmě něco dobrého k jídlu a pití.
Dalších podobných akcí se chystá více. Těšit se můžeme na výlet na Blaník,
který společně s panem farářem chystáme na 16. října nebo na společné pečení
vánočních perníčků…
Mnohem dříve ale přijde 1. říjen, kdy MC Jakoubek poprvé přivítá děti a
maminky na pravidelném společném programu. Opět v půl desáté, opět v pátek,
ale už ne jednou za měsíc, ale díky zájmu maminek se budeme scházet každých
čtrnáct dní.
V tuto dobu se ale začínáme soustředit na naše předškoláky a školáčky, kteří
brzy vykročí do světa za svými starými i novými kamarády. MC Jakoubek jim i
rodičům k tomu přidává přání, aby měli stále dobrou náladu a těšili se na nové
situace a radostné chvíle.
VŠ

SVÁTKY V ZÁŘÍ

(výběr)

1. 9. Světový den míru
3. 9. památka sv. Řehoře Velikého, učitele církve
8. 9. svátek Narození Panny Marie; dosvědčuje víru křesťanů, že se Panna Marie
narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den
narození pro nebe). Podle dnešního data byl stanoven den početí Panny Marie
(8. 12.); Mezinárodní den boje proti negramotnosti
13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, učitele církve
14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
15. 9. památka Panny Marie Bolestné
16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice; Den církevního školství
20. 9. památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny
26. 9. Mezinárodní den neslyšících
27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, Den charity
28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa;
Den české státnosti, statní svátek

ARCHANDĚLÉ S TOBIÁŠEM

29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
• Michael je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských
vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil
Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly.
• Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje v úloze Božího posla, proto se také
stal patronem diplomatů. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a
oznamuje, kdy přijde Mesiáš. V Novém zákoně předpovídá, že se narodí
Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k
Marii : „ ... počneš syna a dáš mu jméno Ježíš.”
• Rafael poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám,
abychom pod dohledem Neposkvrněné se stali čistí na těle i na duši. Je
andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá
rozeznat pravou lásku od prchavé. Jemu je svěřena svátost Ducha Svatého
– biřmování.
30. 9. památka sv. Jeronýma, učitele církve
Mezinárodni den překladatelů (sv. Jeroným – patron překladatelů)

PROBĚHLO
Příměstský

V

tábor

ČERVENCI

V prvním týdnu měsíce srpna bylo na
farské zahradě velmi rušno, probíhal zde totiž příměstský tábor pro děti
z prvního stupně základních škol. Počet dětí i vedoucích se během celého týdne
měnil, ale většinou se kolem 20 táborníků sešlo.
Každý náš táborový den začínal v 8 hodin přivítáním, případně
představením nových tváří. Dopoledne jsme pobývali v areálu fary, kde jsme
hráli různé zábavné hry, zpívali, rozebírali podobenství nebo nějakým jiným
způsobem sbírali po skupinách body do celotáborové soutěže „Cesta kolem
světa za 5 dní“.
Jednou děti malovaly na talířky, které si po zaschnutí mohly odnést
domů, jindy s šátkem přes oči ochutnávaly všelijaké pochutiny a poznávali, o co
se jedná. V poledne jsme odcházeli na oběd do místního pečovatelského domu.
Po výborném obědě měly děti otevřené chatky, kde moc rády pobývaly.
Odpoledne jsme opět hráli nějaké hry či soutěžili na body. V 16 hodin už na své
děti čekali rodiče, kterým děti vypravovaly spoustu zážitků.
V úterý jsme si tábor zpestřili výletem do Zruče nad Sázavou, kde jsme
navštívili zámek a krásnou výstavu panenek a medvídků. Ve středu jsme se
tradičně zúčastnili mše sv. v Borovnici. Ve čtvrtek jsme jeli do Borovnice
rovněž, protože se nám naskytla příležitost prožít společnou mši sv. s táborníky,
kteří sídlili ve skautském táboře Kouřim nedaleko Keblova. Odpoledne jsme si
na farní zahradě opekli buřty. Poslední táborový den na děti čekala „šipkovaná“,
která byla zakončena zajímavým pokladem.
Letošní tábor byl pro některé děti něčím novým – zjistily, jak to na takovém
táboře chodí, poznaly nové kamarády, naučily se jiné výtvarné techniky,
dozvěděly se více o Pánu Bohu a podívaly se do míst, kde možná ještě nikdy
nebyly. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli.
Magda V.

PRO B Ě H L O

:

Letní tábor Budyně nad Ohří

Byla to prostě „pecička“ J
Tak tohle slovo na našem táboře padalo vlastně pořád a autory byly „naše děti“.
Z toho jsme my starší usoudili, že tábor se zkrátka povedl. Místo činu byla opět
Budyně nad Ohří, kde nás mile přivítal P. Mikuláš Uličný.
Celou dobu nám dělal společnost Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho. My
jako piloti jsme ztroskotali na poušti, kde jsme se s Malým princem seznámili.
Ten nás po celý týden provázel, naučil nás mnoho nového a seznámil s novými
lidmi jako byli král, domýšlivec, podnikatel nebo lampář, a ukázal nám, jak
důležité je se o někoho starat, někoho si „ochočit“ a být za někoho zodpovědný.
Myslím, že jsme se všichni rozhodně bavili. Co byly pro nás rozbahněné cesty?
Studená voda v řece? Noční výsadek v dešti nebo mokré boty a oblečení? Prostě
hračka. Dokonce i palačinky v barvě týmů (představte si např. jedovatě
oranžové nebo červené smotané „cosi“ na talíři) nás nezastrašily. J
Celý týden byl plný zážitků, her, výletů, povídání, společné modlitby, mší
svatých a dobré nálady.
Velký dík patří našemu panu faráři
Zdzislawovi, který nás přijel navštívit, a
přivezl nám pozdrav z domova a nějaké ty
dobroty. V neposlední řadě si díky zaslouží
všichni vedoucí, náš hostitel a samozřejmě ti
nejdůležitější - naši milí Paragáni,
Pomeranče a Kaktusová lepidla. J
K čemu by ale byla naše snaha, kdybychom
neměli Boží podporu, pomoc a ochranu.
Proto ten největší dík patří našemu Pánu.
TK

Pozvání:

VÝUKA

NÁBOŽENSTVÍ

I v nadcházejícím školním roce bude pokračovat výuka náboženství.
První a druhá třída – Mgr. Šindelářová
Třetí třída – P. Ciesielski
Čtvrtá a pátá třída – Mgr. Kasperová
Druhý stupeň – Ing. Foller.
O časech výuky budou rodiče i děti informováni co nejdříve.

Pozvání: LORETSKÉ PUTOVÁNÍ
Jako už tradičně i letos připravujeme podzimní pochod, tentokrát pracovně
nazvané Loretské putování. Bude se konat 28. října. Je to ve čtvrtek o státním
svátku. Délka je asi 10 km. Přibližná trasa: Borovnice - Chmelná – Vracovice –
Loreta. Bližší informace příště.

Ve zkratce
Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, oslaví v úterý 21. září své
šedesáté narozeniny. Václav Malý bude sloužit mj. mši svatou ve Vlašimi
v sobotu 11. září v 10 hodin.

V pondělí 16. srpna 2010 ve
věku 98 let a v 73. roce
kněžství zemřel P. Antonín
Kubíček, osobní arciděkan a
čestný občan obce Čestín u
Zruče nad Sázavou. Od září
1939 působil nejprve jako
administrátor a jako farář v
Čestíně. Poslední léta až do
konce života působil ve
farnosti jako výpomocný
duchovní. (Čestín patřil až do
slučování farností k našemu
vlašimskému vikariátu.)

POUŤ V ŽELIVI – NEDĚLE 12. 9.
Mše svaté:
7:30 hod.
celebruje P. Tadeáš Róbert Spišák,
želivský kaplan
9:00 hod.
celebruje J.M. Bronislav Ignác Kramár,
opat želivský;
káže:
P. Jáchym Jaroslav Šimek, farář a provisor
10:30 hod.
celebruje Mons. Josef Kajnek, biskup
15:00 hod.
Litanie, Te Deum a svátostné požehnání
vede: P. Heřman Róbert Dobranský, farní
administrátor v Onšově

HOROLEZEC V BOROVNICI
V posledním srpnovém týdnu jsme mohli na věži borovnického kostela vidět
postavu připomínající pavouka. Byl to pan Václav Rathouský z Mladé
Boleslavi, horolezec, který natřel omítku na věži a nainstaloval zábrany proti
holubům. Po dvaceti letech byl tedy nátěr obnoven a zabránilo se dalšímu
poškozování. Ti, kdo jedou po silnici od Čechtic nebo přijedou blíž, mohou
znovu obdivovat kontrast červené a bílé barvy věže. Na kostele však bude
třeba v pracích ještě pokračovat.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Výherkyně křížovky z minulého kola: Anežka D.
V tajence vyšlo „KŘIVSOUDOV“
Tajenku této osmisměrky můžete odeslat na adresu jiri.foller@tiscali.cz nebo
SMS na 732328288. Úspěšní řešitelé dostanou ceny.
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Vyškrtejte slova:
AULA, AUTO, JAVOR, KLADKA, LOPATKA, LOUSKAT, MLS,
MOTORKA, MY, OBLAK, OBRAL, OKA, PRADĚD, RASA, RÁJ,
SADISTA, TLUSTÝ, TRAMVAJ, TRAP.
Škrtejte všemi směry i našikmo. Zbylá písmena tvoří tajenku.
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Křty:
Ondřej Zeman – 14. 08. 2010, Čechtice
Jiří Šimánek – 15. 08. 2010, Jeníkov
Vít Veleta – 28. 08. 2010, Křivsoudov
Pohřby:
Antonín Klika – 4. 08. 2010, Mnichovice
Jindřich Novotný – 7. 08. 2010, Zhoř
Marta Hálová – 18. 08. 2010, Křivsoudov
Marie Kubíková – 21. 08. 2010, Čechtice
Milan Turek – 23. 08. 2010, Mnichovice
Jiří Limburský – 31. 08. 2010, Křivsoudov

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
PRVNÍ PÁTEK – Křivsoudov, 3. září, 17.30
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov - 1. 9., Čechtice – 8. 9., Chmelná – 15. 9.
SPOLČO DĚTÍ - pátek 16 – 18, Chmelná
SPOLČO MLÁDEŽ - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 5. 9., Křivsoudov
ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB – 5. 9. – K, Č, B
POUŤ ZHOŘ – neděle 12. 9. (Povýšení Svatého Kříže)
POSVĚCENÍ KŘIVSOUDOV– neděle 12. 9.
POUŤ ŽELIV – neděle 12. 9., mše svaté 7.30, 9.00, 10.30
POUŤ LORETA – 12. 9., mše svatá v 15.00
Setkání rodin s dětmi - farní zahrada Čechtice , neděle 19. 9. 15.00
MC JAKOUBEK - jednou za 2 týdny v pátek, od 1. října
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 21. 9., Louňovice
MŠE SVATÁ CHMELNÁ – vždy poslední středu v měsíci, 15.15
Svatováclavská sbírka na církevní školství – neděle 26. září
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Stará Boleslav v úterý 28. 9,
slavnostní mše svatá v 10.00, předsedá Mons. Dominik Duka

APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ
• Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa
obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový
společenský pokrok.
• Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám
a konfliktům, jimiž stále krvácí náš svět.
• Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k
osvědčeným mravním hodnotám.

Pozvání NA ZÁVĚR:

Charitní pouť u sv. Anny

Oblastní charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s obcí Pohled a farností
Pohled pořádá v sobotu 18. září 2010 od 14.30 hodin

III. Charitní pouť u sv. Anny v Pohledu
Tato akce se koná u příležitosti Dne Charity
Program:
- od 15.00 hod. mše svatá sloužena za současné i bývalé klienty Charity
celebrovaná Mons. Antonínem Dudou s hudebním doprovodem rytmické
kapely z Humpolce,
- požehnání vodou ze svatoanenského pramene Mons. Josefem Suchárem,
- představení poutního místa a povídání o jeho historii - Jan Novotný ml.,
- od 14.30 hod. možnost přijetí svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru,
- hry pro děti v okolí kostela,
- možnost zakoupení výrobků klientů Oblastní charity Havlíčkův Brod.
Občerstvení, posezení, toalety i pro vozíčkáře zajištěny.
Bezbariérový autobus pojede z Havlíčkova Brodu (směr Sv. Anna) ve 14.15
hod.od zastávky MHD KD Ostrov. Bude možné jej využít i ke zpáteční
cestě.

