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

S l o v o

k n ě z e

Bůh nás miluje - o tom nám říkají jesličky, kříž,
Eucharistie.
Jsou to obrazy Božího království.
Království pozemské nám takovou lásku
nezaručuje.
Proto potřebujeme novou adventní dobu, abychom
tu lásku očekávali, byli za ni vděční.

Otec Zdzislaw

Ročník IX

PROSINEC 2011

číslo

12

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.farnostcechtice.cz
FOTOGRAFIE V ZÁVĚRU TOHOTO VYDÁNÍ JSOU
Z 1. ARCIDIECÉZNÍHO SETKÁNÍ MINISTRANTŮ

Pozvání:

Mateřské centrum Jakoubek

Program na prosinec a leden
Pátek 2. prosince 9:30 hod. – Volná herna, výroba Mikulášského kornoutu;
Maňásková pohádka O svatém Mikuláši
Pátek 16.prosince 9:30 hod. – Vánoční Jakoubek – koledy, zvyky, výroba svícnu
z jablka a voňavého pomeranče
Akcí MC Jakoubek je i divadelní představení (viz foto)
Pátek 27. ledna 9:30 hod.- Volná herna, závěsný sněhulák z papíru.
Mateřské centrum Jakoubek přeje všem farníkům požehnaný Advent plný ztišení
a radostného očekávání narození Ježíše Krista.

MATEŘSKÉ CENTRUM JAKOUBEK
srdečně zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky na
vánoční loutkové představení
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH.
v pátek 16.12. v 16.30 hod. v sokolovně v Křivsoudově
Představení zahraje divadlo Já to jsem.
www.jatojsem.cz
vstupné: děti 30Kč / dospělí 45Kč

Pozvání:

MISIJNÍ PERNÍČEK

Neděle 11. PROSINCE v Čechticích a Křivsoudově.a v Borovnici.
Před Vánoci se po několik let děti prodávají před kostelem
perníčky, které jejich maminky nebo ony samy připravily. Výtěžek
této akce se zasílá na konto papežského misijního díla d ětí. I v
letošním roce zůstaneme misijnímu dílu věrní. Prosíme všechny, kdo
chtějí prospět nejchudším a nejpotřebnějším dětem ve vzdálených
zemích, aby pomohli. Perníčky se budou prodávat 3. adventní neděli
11. prosince po mši svaté, a to v Čechticích, v Křivsoudově i v Borovnici.
Pozvání:

SILVESTROVSKÝ POCHOD

Vedle tradičních putování, která probíhají zjara i na podzim už se stalo tradicí i
Silvestrovské putování z Křivsoudova do Lhoty Bubeneč.
Sraz bude jako obvykle 31. 12. ve 13 hodin před radnicí. Na zakončení bude
v kapli ve Lhotě Bubeneč mše svatá. Srdečně zveme.

Pozvání:

ADVENTNÍ

AKCE

Adventní koncert
10. prosince 2011 od 14:00 hod.
kostel sv. Jakuba v Čechticích;
vystoupí křesťanská skupina
NA D Ě J E z L e dč e n a d S ázavou

Koncert Podblanického smíšeného
sboru a orchestru
se uskuteční v sobotu 17. 12.
v 15 hodin v Křivsoudově
v kostele Narození Panny Marie

Ohlédnutí:

SRAZ MINISTRANTŮ

V sobotu 5. 11. jsme se v Praze zúčastnili 1. arcidiecézního setkání
ministrantů. Mezi 154 ministranty ze 37 farností jsme se neztratili. Jelo nás 7
různého věku – Jiří Foller, Josef Vršťala a Vojtěch Lhotka (Borovnice), Jan
Foller (Zhoř), Jan Vít (Keblov), Martin Lalouček a Pavel Duda (Pravonín).
Naší základnou byl Arcibiskupský palác, sál kardinála Berana, kde byl
úvod, oběd a závěr. Dopolední program byl připraven velmi pečlivě. Ujal se nás
kaplan Hradní stráže – kpt. Vladimír Hudousek (na horním snímku s panem
arcibiskupem).
Prohlídka byla perfektně zorganizovaná. Během necelých svou hodin jsme
shlédli ukázku všech zbraní hradní stráže, práci psovoda při zadržení pachatele,
dále silniční motorky a obrněné osobní auto, slavnostní pochod celé směny a
výměnu stráží. Vyslechli jsme se ukázky z hudby Hradní stráže.
Po obědě jsme s mladšími hráli šipkovanou mezi turisty na Hradčanech,
Loretě a Petříně. Starší ministranti měli přednášku a procvičovali asistenci při
bohoslužbách. Završením celého setkání byla samozřejmě slavnostní mše svatá
v katedrále sv. Víta s modlitbou ve svatováclavské kapli.
Jsme rádi, že jsme mohli být v srdci diecéze a věříme, že podobné srazy
budou pořádány každý rok.
J. F.

Povídka:

Kdo je nejsilnější?

Nikdo ve vesnici mu neřekl jinak než Samson. Byl ze všech největší a nejsilnější.
V hostinci i na ulici rád předváděl své mohutné paže, obří sílu a pak svou slávu
zapíjel pivem a hlasitě se smál. Nikdo se mu v pěstním souboji nevyrovnal a
Samson žil z vyhraných sázek na své vítězství.
Ale když zůstal sám, plakal. Byl smutný, protože nedokázal rozevřít pěsti. Ruce
měl ztvrdlé na kámen a nemohl je narovnat. Se zaťatými pěstmi nemohl ani
nikomu podat ruku, nemohl kreslit nebo darovat květinu. Svými pěstmi, jako ze
železa, mohl jen bouchat, rozbíjet dveře, bourat zdi a děsit lidi.
Ale jedné noci kdosi udýchaně volal: "Pojďte honem! Poběžte! Kde jste kdo!
Nesu vám dobrou zprávu. Narodil se Kníže pokoje, ten, kdo je na světě největší a
nejsilnější!" Křik slyšel i Samson a pomyslel si: "Největší a nejsilnější jsem tu
přece já." Vstal a zamával pěstmi kolem sebe. Celá ves už byla na nohou a na
ulici se hemžila spousta lidí.
Všichni zamířili k slabě osvícené chatrči. Její chabé světlo se odráželo od ležícího
sněhu. Uvnitř uviděli v záři lampy úplně malé novorozeně. "To je Kníže pokoje!"
Celá ves se radovala, smála a tancovala. Spolu s ostatními doběhl i Samson.
Sevřené pěsti držel před tělem, aby si prorazil cestu kupředu. Všichni mu raději
bez reptání uhnuli, takže se vzápětí ocitl přímo před dítětem. Oproti němu
vypadal Samson ještě mohutnější a novorozeně se zdálo ještě menší než
doopravdy.
"Tohle mrně má být Kníže pokoje? Nedělejte si ze mě legraci!" zahřímal.
"Podívejte se, jak je malé. Kníže musí být velký a silný. Největší a nejsilnější
jsem tu já!" V tom okamžiku si Samson vzpomněl na své zaťaté pěsti a zalil ho
veliký smutek. Dítě otevřelo oči a podívalo se na něj. Pak se usmálo a otevřelo
malé růžové dlaně. Z ničeho nic se začaly otevírat i Samsonovy dlaně - jako když
se rozvíjejí dvě poupata. Obr se zadíval na své nové, teplé ruce.
Měl ruce, kterýma mohl sevřít ruce jiného člověka. Mohl rozdávat dárky, podržet
otevřené dveře, kreslit, darovat květiny, jíst drobné cukroví, hladit... Konečně
mohl vyjádřit lásku rukama. Samsonovi vyhrkly z očí slzy štěstí. Po chvíli ze
sebe vypravil:
"Je to pravda. Ty jsi na světě největší a nejsilnější. Jedině ty jsi dokázal, že jsem
teď šťastný." A roztančil se s rozevřenými dlaněmi a zbrusu novým srdcem.
Z knihy: Bruno Ferrero – Vánoční příběhy pro potěchu duše

Ohlédnutí:

ADOPCE NA DÁLKU

Znovu se ozýváme se zprávou o průběhu adopce na dálku.
Na počátku letošního června jsme měli vybráno 13495 Kč.
8.6. 2011 placeno 7000,- Kč na Saaru Naamiro
10. 6. 2011 placeno 7000,- na Ronalda Mubiru.
Zbývalo na rok vybrat 505 Kč.
Ke 25. listopadu je stav:
Vybráno z Křivsoudova - 2646 Kč
Vybráno z Borovnice – 500 Kč
Vybráno z Čechtic – 1140 Kč
Vybráno ze Zhoře – 1370 Kč
Vybráno celkem za červen až listopad - 5656 Kč.
Částka 5151 už je tedy pro příští rok.
Peníze jsou pravidelně vybírány z kasiček v kostelech, umístěných na vhodném
místě vedle plakátku o našich adoptivních dětech. Jiří Foller

Různá oznámení
POUŤ KE SVATÉ LUCII
Římskokatolická farnost Keblov vás srde čně zve o 3. neděli
adventní, 11. 12. 2011 na pouť k sv. Lucii 14:00
Mše svatá, celebruje P.Tadeáš, želivský kaplan;
následuje Adventní Koncert v p o d á n í :
Jan Thuri – hoboj; Jakub Hrubý – baryton; Zdeněk Klauda – klavír
Program – J. S. Bach, A. Dvořák, G. Rossini; téhož dne v 15:00
hod v k o s t e le s v. Luc ie v J e ž o vě .
Výtěžek koncertu bude použit na varhany tamtéž.
Srdečně zveme na přátelské posezení v KD Píšť.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka v roce 2011 od pondělí 2. ledna
do pondělí 9. ledna.
Využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2012:
Podpora charitních projektů v pražské arcidiecézi: Charitní domov pro
seniory v Mukařově;
Podpora charitních projektů v zahraničí: Odstranění podvýživy matek a dětí
v Africe.

VÁNOČNÍ KONCERTY KAPELY DIOGENES
Neustupov – kostel, 3. 12. 15:00;
Trhový Štěpánov – kostel, 3. 12. 19:00;
Červená Řečice – kostel, 9. 12. 19:00;
Louňovice – zámek, 10. 12. 19:00;
Křelovice, kaple – 16. 12 19:00;
Čechtice – kostel, 17. 12. 18:00

Adventní duchovní obnova - Vlašim
v sobotu 3. 12.; kostel sv. Jiljí ve Vlašimi;
Program: 9.15 – 14.30 přednášky v kostele sv. Jiljí (P. Josef Šplíchal, SDB) se
střídají s možností pobytu v ústraní;
14.30 – 15.00 modlitba růžence;
15.00 – 16.00 mše svatá.
V čase ústraní je možné využít těchto možností:
svátost smíření (kostel); duchovní rozhovor s knězem (fara přízemí-kancelář);
rozhovor s křesťanským psychoterapeutem (fara přízemí-velká místnost):
Mgr. Elena Strupková
V průběhu duchovní obnovy bude ve farní besídce k dispozici drobné
občerstvení. Příspěvek na občerstvení: dobrovolný
(podrobný program na www.farnostvlasim.cz)

Povídka:

D va

vlci

Dva vlci – který vyhraje?
Jednou vyprávěl starý Indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru
každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi
dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost,
nenávist, sebestřednost a falešnost.
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
naděje, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a
potom se zeptal:
„A který vlk to vyhraje?“ Starý Indián odpověděl:
„Ten, kterého krmíš…“

DÁ–LI PÁN BŮH, BUDE…
PRVNÍ PÁTEK – Křivsoudov, 2. 12., 15.30
MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 4. 12., Křivsoudov
BIBLICKÉ HODINY - vždy ve středu v 19 hodin; Křivsoudov - 7. 12., Čechtice
– 14. 12., Chmelná – 21. 12.
SPOLČO DĚTÍ - 1x za 2 týdny, 2. 12 - fara Čechtice a 16. 12. se sejdeme na
divadle v Křivsoudově
SPOLČO MLÁDEŽ - pátek 19.00, 1x za 2 týdny, fara Čechtice
MC JAKOUBEK – více v článku uvnitř čísla
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – pátek 30. 12., 19.00
SBÍRKA – neděle 4. 12. – mikulášská sbírka na bohoslovce
MŠE SVATÁ CHMELNÁ – 28. 12., 15.15
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - první mše sv. v měsíci všední den
OSLAVA SV. MIKULÁŠE – 4. 12., Č, K, B po mši svaté
Zpovědní den Vlašim - 19. 12., 14:00 – 18:00, celebrant
P. Miloslav Kněz
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA A BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH –
sledujte porosím ohlášky nebo internet

APOŠTOLÁT MODLITBY PROSINEC
1. Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a
pokoji.
2. Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich
důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.
3. Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého
stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.

K R O N I K A
Pohřby: Marie Jaklová – 1. 11. 2011, Křivsoudov
Ladislav Turek – 4. 11. 2011, Čechtice
Bedřich Dufek – 12. 11. 2011, Mnichovice
Ladislav Hubka – 22. 11. 2011, Zhoř
Věra Zemanová – 23. 11. 2011, Zhoř

