ČASOPIS
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
S l o v o

k n ě z e

Co znamená slovo „evangelijní člověk“ ?
Ten kdo si přečetl evangelium nebo celý Nový Zákon a naučil se ho nazpaměť
nebo ho dobře vysvětil ? Ten, o kterém tak lidé řekli s jistotou ?
Abychom si zasloužili takovouto hodnotu, je dobře využít přítomnost síly
Božího ducha ve mši. Přítomnost a možnost Boha ve svátostech nám připomíná
Slavnost Těla a Krve Páně. Tato červnová slavnost nám připomíná, že
eucharistický Pán Ježíš dává duši lesk, který někdo nazval „Slunce
spravedlnosti“. To Ježíš se stává v nás člověkem dobré zprávy, trpělivé lásky a
Boží pokory.
„Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to
k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno.“(Sv. Pavel)
Otec Zdzislaw
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ČERVEN 2010

číslo

6

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
Touto fotografií se ještě vracíme k farní pouti na Svatou Horu 8. 5. 2010.
Arcibiskup Dominik Duka žehná našim farnicím.

Mateřské centrum Jakoubek zve
Srdečně zveme nejen maminky s dětmi, ale i pedagogy v pátek 18. června v
pátek od 9:30 na faru v Čechticích. Tentokrát mezi nás přijede P. Jan Balík
z Prahy a bude mít pro maminky připravenou přednášku na téma:
„Důležité akcenty ve výchově dětí.“ (P. Jan Balík vedl dlouhá léta pastoraci
mládeže v pražské arcidiecézi i v celé ČR. Vydal také celou řadu publikací na
toto téma. Nyní je farářem v Praze – Strašnicích). Těšíme se na nové podněty a
inspiraci z jeho bohatých zážitků a doprovázení dětí a mládeže.
Výtvarná činnost pro děti: Tvorba spokojených zvířátek z ruliček: motýl, myška

Příměstský tábor pro předškolní děti
1. – 2. 7. 2010
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o tento tábor, aby si
v kostelech vyzvedli přihlášky a do 18.6. je odevzdali panu faráři, J. Follerovi
nebo L.Kasperové. Podrobné informace jsou na přihláškách.

Příměstský tábor pro mladší školní děti
Denní prázdninové setkávání na faře se v minulých letech osvědčilo, a tak jsme
se rozhodli pokračovat. Bude v termínu od 2. do 6. srpna (pondělí až pátek).
Jsou určené pro děti z 1. stupně, to znamená 1. až 5. třída. První den proběhne
výtvarná dílna s výrobou suvenýrů na tento tábor. Pro další den je naplánováno
půldenní putování zakončené mší svatou. V případě vhodného počasí bude
jedno odpoledne znovu věnováno koupání. Jeden den se vydáme na celodenní
výlet. Dopolední program bude většinou na faře a na farní zahradě a bude se
jednat o katecheze, to znamená seznámení se, popřípadě zopakování si
základních věcí z křesťanství. Přihlášky
budou včas v kostelech. Hlásit se lze i u pana Follera.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA
Na 20. – 25. září plánujeme farní pouť do Říma. Zájemci, hlaste se co
nejdříve, aby bylo možno připravit podrobnosti.

Pozvání:

Letní tábory farnosti Ledeč n. S.

9. letní farní tábor pro kluky a holky od 7 – 13 let se koná na chatě v Budči u
Žďáru n. Sázavou. Termín: 27. 7. – 3. 8. 2010. Spát se bude v budově.
Předběžná cena je 1200,- Kč. Informace u hlavní vedoucí Mgr. Jany Sklenářové
569721112.
5. minitábor, tentokrát Se zvířátky a bratrem Františkem pro děti 4 – 9 let
(aneb zkuste jaké je to být 3 dny bez rodičů). Hněvkovice, 7. – 9. 7. 2010. 400,Kč, kontakt: 737952876 (vedoucí, paní Tereza Veletová).

Ohlédnutí:

Pouť Chmelná 2010

P. Zdzislaw Ciesielski světí pamětní desku padlým, kterou odhalil starosta obce
pan Jiří Filip.

Dvojí svěcení se spojilo na pouti ke cti sv. Jana Nepomuckého ve
Chmelné v neděli 16. května. Hned po mši svaté, kterou sloužil otec Zdzislaw za
účasti mnoha věřících, místních i jejich hostů, se všichni shromáždili před kaplí.
Tam starosta obce, pan Jiří Filip odhalil pamětní desku padlým z 1. světové
války, umístěnou na průčelí kaple. Následně ji P. Zdzislaw posvětil. Chmelná
byla jednou z mála obcí v okolí, kde ještě dosud takováto připomínka chyběla.
A tak bylo zdejších padlých vzpomenuto až po 92 letech.
Druhým obřadem bylo posvěcení praporu místnímu Sboru dobrovolných
hasičů. Na závěr se všichni přítomní společně pomodlili. Význam celé akce byl
zdůrazněn přítomností hasičů v uniformách. Oba předměty, pamětní deska i
prapor budou sloužit ušlechtilých účelům.

APOŠTOLÁT MODLITBY

-

ČERVEN

1. Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému
životu od početí až do přirozené smrti.
2. Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak
mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu.
3. Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a
cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.

Ohlédnutí:

DĚTSKÝ DEN PALČICE

v sobotu 15. května 2010
Již počtvrté jsme uspořádali v Palčicích „Na chalupě u lesa“ vikariátní setkání
dětí, zvláště ministrantů.Přijelo celkem asi 50 osob z celé oblasti od Divišova až
po Dolní Kralovice. Sjednocujícím tématem celé akce byl probíhající rok kněží.
Dopoledne jsme slavili mši svatou. Koncelebrovali čtyři kněží a přisluhoval
jeden jáhen. Po mši svaté přednesl P. Timko ze Zdislavic obsáhlou přednášku o
sv. Janu Maria Vianneyi, faráři arském, patronu kněží. Uvedl některé významné
události z jeho života a hovořil i o jeho příkladu pro dnešní dobu. Po krátké
svačině, kterou připravily některé maminky, se účastníci rozdělili do pěti
velkých skupin a rozptýlili se po celém ubytovacím zařízení. Na svých
stanovištích mohli postupně přivítat pět prezentujících se zajímavými tématy:
1) Liturgická hudba a zpěv (pan vikář Konečný)
2) Opravy, údržba a výzdoba kostelů (P. Rylko z Keblova)
3) Služba kostelníka a ministranta (P. Zdzislaw)
4) Liturgické knihy a pobožnosti (Jiří Foller, pastorační asistent)
5) Služba jáhna v církvi (jáhen ing. Farion z Vlašimi)
Aktivní účast dětí a jejich zapojení do diskuze svědčilo o tom, že mají
opravdový zájem o službu v kostele, že mají už i nějaké zkušenosti a že se chtějí
ve službě zlepšovat.

Svátky v ČERVNU (výběr)

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu.
Máme se vracet ke zdroji a prameni naší spásy - lásce Boží, která se v Ježíšovi
zjevila viditelným způsobem. A protože člověk rád všecko škatulkuje, tak
uctíváme Srdce, ale nesmí se při tom zapomenout na Ježíše celého. Srdce je jeho
symbolem, protože Bůh je láska a Syn je jedno s Otcem.
13. června – Památka sv. Antonína z Padovy
24. června - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla

Jeníkov – obrazy se sakrálními tématy

1.
Celkem tři obrazy se sakrální tématikou obnovila v okolí Jeníkova skupinka
místních. Jeden obrázek můžeme vidět na stromě u silnice z Jeníkova do Čechtic
při odbočce k Jizbické hájovně. Druhý připomíná místo, kde býval tzv. Černý
rybník. Je to při silnici ze Zhoře do Horní Lhoty na pravé straně. Ceduli, která
Černý rybník připomínala, někdo v minulosti opakovaně zničil. Nyní tedy toto
místo zdobí alespoň zmiňovaný obraz Panny Marie.
Třetí obrázek je odlehlejší. Nachází se na osamělém modřínu při poli jen několik
desítek metrů od Růžkova mlýna. Po opravě starobylého kříže pod Jeníkovským
kostelem při silnici na Čechtice je to další projev úcty ke křesťanským
symbolům. Ať je takováto snaha i pro nás ostatní inspirací k obnově a údržbě

památek a hlavně k tomu, aby pro nás tyto předměty a symboly nebyly jen
mrtvým kamenem nebo dřevem ale místem připomínky Boží přítomnosti.

2.

2.
Protože místa se ne vždy jednoduše připomínají, pro jistotu jejich souřadnice
GPS (systému přesné navigace a určení polohy).

1. 49,37,40,94 N 15,1,7,29 E
2. 49,36,21,80 N, 14,58,53,98 E
3. 49,38,13,52 N, 14,58,56,88 E

3.

Adopce na dálku
vybráno k 1. 6. 2010:
Zhoř
1155
Borovnice
290
Čechtice
537
Křivsoudov
786
Celkem
2768
Na účtu bylo do té doby 1730 Kč, celkem tedy k 1. červnu máme na účtu 4498,
které jsou už na příští rok.
Aktuální fotografie naší adoptivní dcery SARAH NAMMIRO

Dopis od Sarah Mammiro naší farnosti ze 16. 3. 2010 (adresováno farnosti na
jméno Jiřího Follera):

Dear uncle Jiri, How are you dear uncle? How is life in your country?
For me am fine. I am in P-3 in 2010.
I will study up to university. I like maths at school.
I help to fetch water at home my brother is Henry, Erick and Jimmy.
They like me. May God bless you. Happy easter!
Your Sarah.
Drahý strýčku Jiří!
Jak se máš drahý? Jak se máte ve vaší zemi?
Mně dobře. Jsem ve třídě P-3 v roce 2010. Budu studovat univerzitu.
Mám ráda matematiku ve škole. Pomáhám nosit vodu domů. Moji
bratři jsou Henry, Eric a Jimmy. Mají mě rádi. Ať Bůh žehná.
Veselé Velikonoce! Vaše Sára

Hrádecké poutě 2010

I. Pouť – 4. července 2010
9,00 Zahájení hrádeckých poutí, mši svatou celebruje P. Edward Tomczyk MIC,
správce poutního místa Hrádek
11,00 Hlavní mše svatá – celebruje generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Dr.
Michael Slavík
13,00 Otázky pro generálního vikáře
14,30 Mariánská pobožnost v kostele nebo u lesní studánky
16,00 Mše svatá – celebruje P. Mgr. Marcel Timko, zdislavický farář
5. července – pondělí – Cyrilometodějský bonus :
Aktualita evangelijního odkazu slovanských věrozvěstů
9,00 Mši svatou celebruje P. Edward Tomczyk MIC, promluva: P. Angelo Jason
Scarano, Th.D, S.S.L,biblista z Katedry biblických věd KTF UK a farní vikář farnosti
sv. Jakuba v Praze–Stodůlkách
11,00 Hlavní mše svatá – celebruje P. Angelo Jason Scarano
13,00 Hudební koncert
14,30 Mariánská pobožnost
16,00 Mše svatá – celebruje P. Jiří Ptáček MIC, farář farnosti sv. Prokopa v Praze–
Bráníku

II. Pouť – neděle 11. července 2010
9,00 Mši svatou celebruje P. Bořivoj Bělík – bývalý dlouholetý správce Hrádku a
farář na Podblanicku
11,00 Hlavní mše svatá – celebruje P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., farář
farnosti sv. Fabiana a Sebastiana v Praze-Liboci
13,00 Hudební koncert
14,30 Mariánská pobožnost
16,00 Mše svatá – celebruje P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, vlašimský farář a
vikář. Hudební doprovod souboru ze Zruče n. S.
III. Pouť – neděle 18. července 2010
9.00 Mši svatou celebruje P. Ryszard Wojciechowski MIC, představený mariánů
v Čechách a na Slovensku
11,00 Hlavní mši svatou celebruje arcibiskup pražský – Dominik Duka, hudební
doprovod „PAPRSKY“ Po bohoslužbě beseda s novým českým primasem
13,30 Koncert hudební skupiny „PAPRSKY“
15,00 Mariánská pobožnost
16,00 Slavnostní ukončení letošních poutí, celebruje P. Marek Martiška MIC,
místní farní vikář
Kontakt: Farnost Hrádek, e-mail: marianihradek@seznam.cz
Hrádek l / 258 01 Vlašim, / tel.: 317 843 617 / mobil: 737 611 034

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin;
Křivsoudov - 2. 6., Čechtice – 9. 6., Chmelná – 16. 6.
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
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 18. 6. od 9:30
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 6. 6., Křivsoudov
PRVNÍ PÁTEK – 4. 6., Křivsoudov, 17.30
POUŤ BOROVNICE – neděle 27. 6.
POUŤ STROJETICE – sobota 26. 6.
BOŽÍ TĚLO – čtvrtek 3. 6. 17.00 Čechtice, neděle 6. 6. Křivsoudov v 9.30,
Borovnice ve 12.00
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – 6. 6., Borovnice

LETNÍ TÁBORY
PŘEDŠKOLÁCI: 1.-2.7. 2010
MLADŠÍ ŠKOLÁCI: 2.-6. 8. 2010
STARŠÍ ŠKOLÁCI A MLÁDEŽ: 21. – 29. 8. 2010

K R O N I K A
Pohřby:
Růžena Kubíková – 4.05. 2010, Čechtice
Jaroslav Brixi – 6.05. 2010, Křivsoudov
Jiří Hampejsek – 7. 05. 2010, Mnichovice
Jiří Šindelář – 13. 05. 2010, Čechtice
Božena Jelínková – 15. 05. 2010, Křivsoudov
Anna Novotná – 29. 05. 2010, Čechtice

POCHOD KSČ(M) STOP
Mnichovice – kostel sv. Filipa a Jakuba, kde jsme se pomodlili a P. Zdzislaw
nás seznámil s dosavadním průběhem rekonstrukce.

Chrastovice – svěřujeme se pod ochranu Panny Marie.

Čechtice – jsme v cíli cesty. Teď už jen poslední modlitba v kostele a pak
výborné pohoštění, které připravily čechtické farnice.

