ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE
PRO KOSTELY ČECHTICE,
KŘIVSOUDOV, BOROVNICE, ZHOŘ

S l o v o

k n ě z e
Bůh neměl zalíbení v utrpení
svého Služebníka, nýbrž ve
spáse mnohých. Nelíbila se
Bohu smrt Syna, nýbrž jeho
vůle položit život dobrovolně
za spásu světa. „Proto mu
dávám podíl mezi mnohými
a s četnými bude dělit kořist
za to, že vydal sám sebe na
smrt a byl připočten mezi
nevěrníky. On nesl hřích
mnohých, Bůh jej za to
postihl místo nevěrných.“
Prorok Izajáš.

Není náhoda, že Velikonoce se přirovnávají k okamžiku, kdy se všechno
probouzí. Je jistá podobnost mezi tím, co se děje v jarní přírodě, a tím, co se
v duši odehrává o Velikonocích. Díky mírnému vánku se všude zelenají louky
plné vonných květů. Tohle všechno je symbolem nebeských tajemství ?
Otec Zdzislaw

Ročník IX

KVĚTEN 2011

číslo

Vychází 1. neděli v měsíci
Články vítány
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice.
Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř.
Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky.
nám. dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317, e-mail:

rkfcechtice@centrum.cz internet: www.čechtice.eu/farnost
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Pozvání:

MC Jakoubek připravuje

Srdečně zveme maminky s dětmi na naše programy:
Pátek 13.5. od 9:30hod. Přednáška: „Jak budovat dobrý partnerský vztah.
Co dělat proti jeho zevšednění.“
Přednáší Mgr. Hana Imlaufová (pracuje v pedagogicko - psychologické poradně,
je speciální pedagog a rodinný terapeut)
Výtvarná činnost pro děti: Malování na kameny
Pátek 27.5. od 9:30hod. Volná herna – písně, říkadla, hry pro děti
Pátek 10.6. od 9:30hod. Poslední Jakoubek před prázdninami
Sportovní hry a soutěže na farské zahradě
Maňásková pohádka s překvapením
Také zveme na farní snídani, která se uskuteční v neděli po mši svaté 24.4. na
Boží hod velikonoční. Bude připravena malá výstavka prací dětí i maminek
z Jakoubka. Výstava se také přemístí do kostela v Křivsoudově a Borovnici.
Připravujeme: 1. a 2. 7. - příměstský tábor na faře v Čechticích pro děti 4-7leté.
Pro zájemce budou přihlášky v kostelech.
Mateřské centrum děkuje paní Ludmile Brixí, která nám nezištně připravila
milé překvapení v podobě vyzdobené farní společenské místnosti. Za tento
netradiční dárek jsme moc vděčni. Mile nás překvapil a jeho výsledek je
obdivuhodný v estetickém i lidském rozměru. (LK)

Ohlédnutí:

VELIKONOCE v pěti obrazech

Společenství mladších dětí připravilo velikonoční scénku s písničkami. Zahráli ji
na Zhoři na Hod Boží a v Borovnici na pondělí velikonoční.
Scénka trvá asi 20 minut a má pět obrazů:
Ulice, Obchody, Večeře, Zahrada, Kříž.
Osoby a obsazení:
Vypravěčky: Katka Follerová a Katka Vítová,
Pán Ježíš – Martin Veselý, Petr – Veronika Holejšovská, Jidáš – Šárka
Nevšímalová, lid (dav, apoštolové, kupci a vojáci) – Vojtěch Lhotka, Pavel
Holejšovský, Ema Lhotková.
Zpívají – Verunka a Šárka. Nácvik a doprovod – Jiří Foller st.
Věříme, že scénka přispěla k slavnostnímu prožití Velikonoc.

Ohlédnutí: V O J E N S K Ý

KAPLAN

V minulém čísle Sv. Jakuba bylo pozvání do Mateřského centra Jakoubek
na 1. dubna na besedu s vojenským kaplanem P. Petrem Svobodou. Šel jsem na
faru a nelituji toho…
Pan kaplan nám vyprávěl o svém působení v Armádě ČR a hlavně o misi
v Afghánistánu. Promítl nám několik krátkých autentických klipů a řadu
fotografií. Popisoval příběhy vojáků veselé i tragické. V besedě jsme se ho např.
zeptali na smysl armády pro náš stát. Odpověď mě zaujala: Armádu přirovnal
k imunitnímu systému člověka. Musíte ho mít, ale nejlepší je, když o něm ani
nevíte. A čím je dokonalejší, tím pro vás lépe.
Pro zpestření vzal pan kaplan občas kytaru, dětem rozdal bubínky,
tamburíny a rumbakoule a společně jsme si zazpívali pár písniček od Uhlíře a
Svěráka. Byla to příjemná a poučná hodinka a půl. Škoda že nás tam kromě
maminek a dětí přišlo jen pár.
Zdeněk Veselý

Major Mgr. Peter Svoboda - narozen dne 21.5.1967 ve Valticích;
od roku 1995 duchovní Římskokatolické církve
Mise: prosinec 2004 - leden 2005 - 5. kontingent VP – vojenské policie (Irák)
březen 2005 - červenec 2005 - 6. kontingent VP (Irák)
září 2006 – leden 2007 - 12. kontingent VP (Irák)
březen – srpen 2008 - 1. kontingent PRT Lógar (Afghánistán)
Životopis: Po střední škole ve Velkých Bílovicích nastoupil základní vojenskou
službu v Přerově (1986-88). Po promoci a kněžském svěcení (1995) sloužil ve
farnostech v Pohořelicích, Brně - Křenové, Křižanově, Trnavě u Třebíče a v
Rudíkově. http://www.kaplani.army.cz/htm/svoboda.html

Ohlédnutí:

Misijní koláč 2011

Tak jako každý rok se i letos konala v našich farnostech sbírka Misijní koláč. V
Čechticích proběhla v neděli 3. 4. po mši svaté. Protože jaro už začalo a venku
bylo teplo, všechny upečené dobroty byly připraveny venku na stole. Každý tak
měl možnost prohlédnout si a ochutnat jakýkoli kousek. Komu by se snad
"koláč" zdál příliš suchý, mohl si nabídnout kávu nebo čaj. Příjemně se povídalo
a netrvalo dlouho a buchty, bábovky i koláče byly pryč. Zato peněz v
pokladničkách, které měly připravené děti, přibývalo. Děkujeme tímto všem,
kteří přispěli třeba i malou finanční částkou, všem, kteří pomohli s přípravou a
organizací této akce a těšíme se na další podobná společná setkání.
Veronika Šindelářová

Jak jsme informovali už v pravidelných týdenních ohláškách, akce Misijní
koláč vynesla v Borovnici 1815 Kč, v Křivsoudově 4000 Kč a v Čechticích
2626 Kč. Celkem 8441 Kč bylo odesláno na podporu Papežského misijního díla.
(č. u. 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové VS 840
- Misijní koláč)
Upřímné Pán Bůh zaplať.
J. F.
www.misijnidila.cz

Pozvání:

Z programu

TV

NOE

TV Noe vysílá právě pět let. Přestože mnozí se obávali, zda se toto dílo podaří,
projekt úspěšně pokračuje. Je financován z darů diváků. Televize je společníkem
mnoha lidí, kteří se třeba plně nemůžou zúčastňovat života farností, ale i
kohokoli, kdo si tuto stanici naladil. Kromě pravidelných většinou velmi
oblíbených pořadů upozorňujeme na další z nabídky naší jediné křesťanské
televize.
NEDĚLE 24. 4., 10.15 – mše svatá ze Říma s Benediktem XVI.;
21.25 – Usmíření, izraelské drama
PONDĚLÍ 25.4., 20.30 – Svatý Josef Cottolengo – o italském světci
STŘEDA 27. 4., 20.30 – Noční universita – Dr. Marie Svatošová (1)
PÁTEK 29.4., 20.00 – P. Alois Musil očima dneška
SOBOTA 30.4., 20.00 – Přípravná vigilie k blahořečení Jana Pavla II.
NEDĚLE 1. 5., 9.00 – studio Jan Pavel II., 10.00 – mše svatá k blahořečení, po
celý den další vstupy o Janu Pavlu II. až do 23.55
PONDĚLÍ 2.5., 20.00 – U Pastýře, hostem Jan Sokol
ÚTERÝ 3. 5., 20.00 – Misie a hudba s Jiřím Pavlicou
STŘEDA 4.5., 20.30 – Noční universita – Dr. Marie Svatošová (2)

NEDĚLE 8.5., 10.00 – mše svatá z Benátek s papežem Benediktem
NEDĚLE 8.5., 20.00 – Co je bez chvění – rozhovor s P. Halíkem
(informace o vyladění a příjmu: všechny odborné TV servisy nebo na
www.tvnoe.cz ; program je vysílán satelitní televizí na pozici Astra 23° a je i
součástí systémů Skylink a CSLink)

Ohlédnutí:

PRÁCE

VE

FARNOSTI

S jarem, které letos nastoupilo velmi rychle, se také rozběhly práce
v našich kostelech.
V Čechticích dochází na dlouho plánovanou rekonstrukci elektrické
instalace. Při tom byla obnovena opadávající vnitřní omítka podél jižní
stěny. Akce je před dokončením, dojde ještě k instalaci reflektorů a
rozvaděče. Odborné práce provádí firma Zdeněk Kubík, Kuňovice za
pomoci zaměstnanců městyse a díky vydatné pomoci dobrovolníků z řad
čechtických farníků.
V kostele v Křivsoudově probíhá rekonstrukce zvukového zařízení, aby
bylo všude v kostele perfektně slyšet. Provádí pan Kubík z Čechtic.
V Borovnici byl díky spolupráci farnosti a obce upraven obecní pozemek,
kde budou moci zaparkovat auta při mši svaté. V posledních letech, zvláště
v zimě, bylo parkování u kostela velkým problémem. Akci provedl pan
Hrdina.

Ani na faře se nezahálelo, a to díky paní Ludmile Brixí (o které je zmínka i
jinde). Za vymalování farní klubovny jí patří dík i od společenství
mládeže, které místnost pravidelně užívá, ale i od celé farnosti.

Pozvání: N O C

KOSTELŮ

Akce probíhá v celé republice v pátek 27. 5. Je pozváním všech lidí dobré vůle
ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských pokladů, projevem
důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes
obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování
a dovednosti. Jde o nabídku křesťanské spirituality, modlitby a služby
potřebným. Jde o možnost poznat kostel a setkat se s Bohem trochu jinak než
bývá běžné.
Letos je do akce přihlášen i kostel v Borovnici. V příštích letech bychom chtěli
postupně představit i všechny ostatní kostely farnosti.
Program v Borovnici:
16.30 - Modlitba růžence
17.00 - Mše svatá
17.40 - Májová pobožnost
18.00 a 19.00 - Prohlídka kostela s výkladem (Mgr. Vlasta Kubalová)
18.20 a 19.20 - Prohlídka varhan s ukázkou (p. Jiří Holejšovský)
18.30 a 19.30 - Prohlídka zvonů (p. Tomáš Martínek)
20.00 - Koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru
21.00 - Život farnosti - velkoplošná projekce (p. Karel Tvrdík)
21.30 - Zpěvy nejen z Taizé – rytmické křesťanské písně (společenství Čechtice,
vede Tereza Kubálková)
+ výstavka z historie kostela i současnosti 18.00 – 20.00
+ dětský koutek 18.00 – 20.00
Na akci spolupracují p. Foller, p.Novák, pí Charvátová a pí Dvořáková a zveme
i další farníky, kteří chtějí přispět svou pomocí a přítomností.
Srdečně zveme všechny návštěvníky.
Římskokatolická farnost Čechtice. www.nockostelu.cz

Pozvání:

POUŤ NA SVATOU HORU

Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 14. května 2011 arcidiecézní pouť za
kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavní poutní
eucharistické slavnosti bude předsedat Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup
pražský, který spolu s pomocnými biskupy a ordináři zve všechny k účasti na
této pouti.
Při momentálních počtech našich seminaristů jsou sepjaté ruce při této
příležitosti zvláště naléhavé.
10. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
Program (podle loňska): 8.30 - kající pobožnost
9.00 – 11.00 - příležitost ke svátosti smíření
9.00 – 10.30 - adorace
10.30 – 11.00 - modlitba posvátného růžence
11.00 - mše svatá – předsedá arcibiskup Dominik Duka
Polední přestávka; odpolední program pro ministranty
13.30 – 15.00 beseda
15.00 májová pobožnost; další informace: www.svata-hora.cz
Odjezd autobusu 7.00, návrat po skončení programu. Cena 200 Kč. Křivsoudov
7.00, Čechtice 7.05, Borovnice 7.10, Chmelná 7.15,
Jeníkov 7.20, Nakvasovice 7.23, Dobříkovice 7.25, Svatá Hora asi 8.30
Časy jsou orientační.
Pozvání:

JARNÍ PUTOVÁNÍ

Zveme Vás na tradiční jarní pouť na sobotu 30. 4. v 9 hodin.
Zahájíme mší svatou v chrámu sv. Bartoloměje v Křešíně.
Potom projdeme okruh necelých deseti kilometrů (Blažnov, Kramolín, svatá
Anna, Vyklantice, Starý Smrdov, Skočidolovice a zpět do Křešína. Cesta vede
po asfaltových silničkách. V Křešině bude pohoštění. Půjdeme za každého
počasí kromě velkého vichru, nebo trvalého deště.
Kontakt: 777663428 (pan Z.Veselý)

K R O N I K A
Křty Pavel Jan Bosko Získal – 3. 04. 2011, Křivsoudov
Pohřby
Karel Čech – 19. 04. 2011, Křivsoudov

APOŠTOLÁT MODLITBY - KVĚTEN
1. Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.
2. Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.
3. Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu
pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – 6. 5., 17.30, Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY
- vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov – 4. 5., Čechtice – 11. 5.,
Chmelná – 18. 5.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov
SPOLČO DĚTÍ - pátek 17 – 18.30, Chmelná, 1x za 2 týdny
SPOLČO MLÁDEŽ - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK
pátek 13.5., 27.5., 10.6. vždy od 9:30; více uvnitř časopisu
VIKARIÁTNÍ KONFERENCE
úterý 17. 5., Keblov; mše svatá v 9.00 v Bernarticích; celebruje P.
Edward Tomczyk
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 20. 5., 19.00
MŠE SVATÁ VE CHMELNÉ – středa 25. 5., 15.15
MŠE SVATÉ ZA ZEMŘELÉ – 1. mše sv. v měsíci všední den
VELIKONOČNÍ SCÉNKA - Zhoř - neděle a Borovnice – pondělí velikonoční;
podle zájmu i jinde
FARNÍ POCHOD – okolo Křešína – 30. 4., 9.00
POUŤ MNICHOVICE – neděle 8. 5., 11.00; v Borovnici ten den B. S. v 9.30
POUŤ CHMELNÁ – neděle 15. 5
POUŤ NA SVATOU HORU – sobota, 14. 5.
NOC KOSTELŮ – pátek 27. 5., Borovnice
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 19. 6.
BOŽÍ TĚLO – 23. 6.
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE MADRID – 16. – 21. 8.

Ohlédnutí:

VELIKONOČNÍ

ŘEHTÁNÍ

Velkonoční řehtání ve Chmelné probíhá na Zelený čtvrtek v 18.00, na Velký
pátek v 8.00, ve 12.00 a v 18.00. Na Bílou sobotu potom v 8.00 a ve 12.00. Po tu
dobu jsou zvony na kapli vypnuty.
Horní řada: dívka na návštěvě, Šárka, Verunka, Nikolka, Baruška, Katka,
Kubíček,
Prostřední řada: dívka na návštěvě, Eminka, Lucinka, Jeník, chlapec na návštěvě
Dolní řada: Martin, Ondra, Adámek, Vojtíšek, Pepíček.

Více o této tradici na jiných místech v Čechách:
http://narodopis.vcm.cz/pr1.html

