Ročník XVI. PROSINEC 2018, číslo 12. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická
farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články vítány. Pro kostely Borovnice,
Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na tisk 10 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do
sbírky. Vychází 2.12.2018.
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Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381; e-mail: tkabele@centrum.cz; www.farnostcechtice.cz

"Adventus"

znamená příchod

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo
na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do
atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém
příchodu na konci časů, ale i do svého života.
Datum 1. adventní neděle 2018 připadá na neděli 2.12. Advent vždy trvá do
půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie – předvečer hlavního vánočního
svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout
i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má
čtyři adventní neděle (jako v roce 2017).
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především
svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho
slavný druhý příchod.
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Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible
mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a
osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo
světa" Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec
spravedlnosti, vítězný věnec života.
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (Zj 2,10)

Adventní písně – roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty",
sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. Název je z nejznámější latinské adventní písně ze 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“
– „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele....“ Připomínají očekávání
spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží
věrnosti v příslibu spásy.
Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají
nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
Adventní liturgické barvy – fialová a růžová
Fialová je tradičně symbolem vážnosti, soustředění a pokání. Výjimkou je 3.
neděle, která začíná vstupní antifonou, vyzývající k radosti (Gaudete – tak se
nazývá i ona neděle). Může se použít radostnější odstín rouch – růžový, což
je pomyslné smíchání fialové a vánoční bílé. Čtyři neděle jsou znázorněny
čtyřmi svícemi, zpravidla také fialové barvy.
Podle serveru www.vira.cz
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Proč byli u jesliček
vůl a oslík
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma,
jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby
mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě přihlásil lev: „Jen král zvířat je hoden sloužit Králi
světa,“ zavrčel. Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám přitočila liška. „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána
pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Maria s Josefem se se mnou
budou mít také dobře. Každý den jim přinesu mladou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu
peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj
změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalamoun!“ „Ty jsi zase moc
pyšný,“ mínil anděl. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své nejlepší přednosti. Marně. Andělovi se nelíbilo ani jedno z nich.
Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: „A co mi můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jen rány holí.“
Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom
mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál:
„Právě vás jsem potřeboval!
Bruno Ferrero – Vánoční příběhy pro potěchu duše; kresba: www.christlich-cartoon.de
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Adventní Jakoubek

V měsíci listopadu jsme s dětmi měly programy ekocentra. Začala mezi
nás jezdit nová lektorka Kateřina Sabolová. Po šesti letech setkávání s Janou
Lazárkovou to pro nás maminky byla změna. Děti jsou však velmi
přizpůsobivé a velmi ochotně a aktivně s novou paní spolupracovaly. Další
dvě části proběhnou opět v březnu a dubnu.

Jakoubek opět začne koncem února nebo začátkem března.
Budeme informovat.

Prodej perníčků pro misie proběhne v Čechticích v neděli 9.12.
hned po mši svaté.

Přejeme, ať je tento Advent ve vašich rodinách časem ztišení,
vzájemné trpělivosti a radostného očekávání narození Ježíše.
(Ludmila Kasperová)
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SPOLČO KUBA
O letních prázdninách jsme
dostaly lákovou nabídku,
pomáhat Marušce a Verunce
s přípravou malého spolča.
Samozřejmě jsme neváhaly
a nabídku přijaly. ☺Po
prázdninách jsme se byly
podívat, jak to na malém spolču vypadá. Seznámily jsme se s dětmi, které na
něj chodí pravidelně a připravily si pro ně různé hry. Za čtrnáct dní už jsme
dostaly na starost i témátko, při kterém jsme si s dětmi povídaly o víře, Bohu,
nebi a modlitbě. Také jsme si pustily video o svatém Václavovi a děti měly za
úkol ve skupinkách napsat vše, co se o svatém Václavovi dozvěděly, nebo co
si pamatují třeba ze školy. Na toto setkání přišlo osmnáct dětí, což nás velice
potěšilo.:) Stejný počet dětí jsme měly i na našem dalším spolču, na kterém
jsme nejdříve hrály A-Z Kvíz, pak si děti vyslechly příběh o stvoření světa, při
kterém měly za úkol nakreslit svá vlastní vymyšlená zvířata. Za dalších
čtrnáct dní si připravila témátko Verunka (Svátek všech svatých a všech
zemřelých) a my jí pomohly vymyslet hry. Na další setkání jsme si opět
připravily témátko - tentokrát na téma Noe. Pokaždé si program dopředu
domlouváme, ale musíme uznat, že improvizace je na místě, protože vše se
pak nakonec odvíjí od počtu a věku dětí. Jsme moc rády, že se děti zapojují
do programu, dávají najevo svůj názor a ukazují nám svou kreativitu. Také
nás vždy potěší, když mezi námi vidíme nové tváře, proto srdečně zveme
všechny děti od první do páté třídy na spolčo, které se koná, vždy jednou za
čtrnáct dní v pátek od 17:00 hodin na faře v Čechticích.
Marie Svobodová ml., Alžběta Dufková a Kateřina Vítová
Ilustrační obrázek: www.publicdomainpictures.com
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POUTNÍ MÍSTA PODBLANICKA
PRAVONÍN – MILLESIMOVSKÁ PANNA MARIA
Dnes by asi nikoho z mladší a střední generace nenapadlo, že poutním místem
býval i nedaleký Pravonín. Centrem zájmu býval mariánský obraz, který zde
byl před 300 lety, ale tradice poutí přetrvala ještě velmi dlouho.
Míst, kde se uctívá tento obraz, je více. Rodina
Millesimů nechala po svém příchodu do Čech počátkem 17. století vystavit rodinné paladium v kostele v Praze na Karlově. Jan Ignác hrabě z Millesima zakoupil roku 1706 Pravonín. Po třicetileté
válce byl v oblasti velký nedostatek kněží. Pouze
v načeradeckém kostele byl kněz, který spravoval
fary a filiální kostely od Smilových Hor až k Pravonínu. Hrabě z Millesima nechal obnovit v Pravovníně faru a podporoval ji. V roce 1711 ji obsadil farářem. V kostele nechal vystavit veřejné úctě rodinný obraz. Roku 1728 vznikla jeho zásluhou
farní škola. Dále obnovil pivovar, a vůbec přispěl k prosperitě obce a okolí.
Důsledkem byl smír uzavřený mezi poddanými a vrchností. Úctu vzbuzoval
právě milostný obraz, který je možné zahrnovat do skupiny ikon ruských vladimirského typu. Zmiňoval se o ní i P. Michael Špilar při své nedávné přednášce
v Čechticích.
Obraz byl 7. prosince 1724 přenesen z Hoštic u Tábora, dalšího millesiovského
panství, do Pravonína. V Pravoníně byl z pohledu historie krátce, pouhých 10
let. V pamětní knize obrazu je uvedeno 17 zázraků z té doby, daných do souvislosti s tímto obrazem. Z Pravonína byl potom roku 1734 obraz slavnostně
přenesen do Vilémova u Čáslavi. Tam je možné obraz spatřit dodnes.
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A co se dá zjistit o pravonínských poutích z doby, kdy byl v kostele obraz?

„Mnohé divy, které u milostného obrazu duchovních jejich ctitelů se brzy
udály, brzy pověst zázračnou roznesly, takže v krátkosti četná procesí
Marií Pannou Pravonínskou nazvanou jsou navštěvovaly, takže chrám
pravonínský poutním se stal chrámem. Procesí přicházela v sobotu,
v kterýžto den bývaly odpoledne litanie k Panně Marii a požehnání.
Zvláštní slavnosti a největší schůzka procesí byla na den Očišťování
(Hromnice), Zvěstování (25. března) a Početí Panny Marie (8. prosince),
kteréžto dni poutní sluly.“ (z pamětní knihy farní školy pravonínské)
V současné době lidé nemají povědomí o tomto obraze a věhlas pravonínských poutí doznívá, takže dnes po nich bezmála nenajdeme památku. V roce
1946 byl nalezen při opravě varhan text písně (úryvek):

„Rač své dědictví hájiti, v zkázu nedej přijíti,
Ó Matko svaté naděje, dobře se nám děje.
Hojné Božské požehnání, je z tvého orodování,
Ó Matičko pravonínská, královno andělská.“
Ještě v 60. letech 20. století byla v Pravoníně živá tradice hromničních poutí.
Pater Antonín Konopištský nechal zhotovit kopii tohoto obrazu. Bohužel v 90.
letech byl pravonínský kostel vykraden. Odcizena byla i tato kopie. Poté byl na
boční oltář pravonínského kostela umístěn jiný mariánský obraz, který byl věnován sestrou Václavou Marií Dudovou.

Podle knihy Radko Bílka s použitím informací paní Marie Dudové sepsal Jiří Foller.
Foto: www.christnet.eu; příště: Miličínská kalvárie
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Laudato si´ – encyklika papeže Františka promlouvá
se stále větší naléhavostí.
Když byla v roku 2015 uveřejněna encyklika Laudato si´, vyvolala, jako všechny dokumenty nynějšího papeže, mnoho diskuzí. Většina ohlasů byla pozitivní, ale samozřejmě
ne všechny. Encyklika s přívlastkem „ekologická“ se některým zdála příliš světská, zabývající se necírkevní tématikou. Papež byl dokonce nařčen, že odmítá kapitalistické
uspořádání světa a z příklonu k neomarxistickým ideám a inspirací latinskoamerickou
teologii osvobození.1
Kritika encykliky odezněla a po třech letech se ukazují její vizionářské motivy. Laudato
si´ k nám od té doby promlouvá s čím dál větší naléhavostí.
Poslední roky i v naší zemi pociťujeme důsledky oteplování planety. Rok 2018 je nejteplejším rokem od dob, kdy se v pražském Klementinu měří teploty. Jaro je krátké, léto
horké a bez srážek, krásnému slunečnému podzimu se letos těšíme nezvykle dlouho.
V novinách i na zpravodajských serverech se téměř každý týden objeví zpráva o znepokojivém nárůstu teploty, hurikánech v USA, pro které už nemají dostatečně rozsáhlou
stupnici a vysychajících oblastích. Mluví se o zvyšování hladin oceánů, oteplování globálního klimatu a nedostatku pitné vody. Varování vydávají všechny instituce zabývající
se meteorologií, klimatologií, dokonce i OSN vydala před dvěma týdny zprávu se znepokojivými závěry.
Zdálo by se, že nastává apokalypsa. Už si nenapustíme bazény a ceny potravin půjdou
rapidně nahoru. Ve světě není vůle redukovat emise skleníkových plynů a produkci odpadů. Koho by nechytila z těchto zpráv deprese? Křesťany nemusí. A máme k tomu
hned několik důvodů a k situaci se můžeme postavit čelem. První je tak trochu nadne-

sený: Ježíš pocházel ze země, která bojuje se suchem a horkem od nepaměti. Kořeny naší víry jsou v Izraeli, Egyptě, Řecku a Itálii.

1

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ byl teologický myšlenkový proud v latinské Americe. Vznikl jako reakce na extrémní chudobu
v obyvatelstva v těchto státech a přetrvávající útlak ze strany diktátorů podporovaných USA a dalšími kapitalistickými
státy. Inspirovala se revolučními myšlenkami komunismu, marxismu a žádala radikální odstranění chudoby a zrovnoprávnění všech. Jelikož se za zlepšení poměrů angažovali často katolíci a kněží, vzniklo postupně hnutí s křesťanskou
filozofií, které však mělo revoluční motivy neslučitelné s Ježíšovým poselstvím.
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Naše víra je zvyklá se napájet ze spodních proudů. Druhý důvod pramení z přesvědčení, že můžeme za všech okolností spoléhat na Boží pomoc a milosrdenství. Naše
životy má v rukách Boží prozřetelnost a na tomto světě nejsme tak úplně doma.
Třetí důvod je vlastně odhodlání a vědomí, že víme, co máme dělat, respektive nedělat-nespotřebovávat zbytečně a vážit svoje potřeby. Poctivě promyslet, je-li skutečně nutné a nezbytné danou věc vyhodit či vůbec pořídit. Zde odcituji slova encykliky:
„Je třeba se též zamyslet nad znečištěním způsobeným odpady, které se vyskytují v
různých prostředích a řada z nich je nebezpečná. Ročně jsou vyprodukovány stovky
milionů tun odpadů, z nichž mnohé nejsou biologicky rozložitelné: odpadky z domácností a obchodů, …elektronický odpad…toxický odpad. Zdá se, že země, náš domov,
se stále více mění na obrovskou skládku. Na mnoha místech planety staří lidé s nostalgií vzpomínají na dřívější krajinu, která je nyní zavalena odpadky. … Tyto problémy
jsou vnitřně spojeny s kulturou typu „použij a vyhoď“…“
Jeden by mohl namítnout, že globální oteplování nás pár křesťanů z čechtické farnosti nezastaví. A má naprostou pravdu. Smutným faktem je, že jinou šanci než začít
u sebe a udělat to málo, co můžeme, nemáme. Je to jako se svědomím: nemůžeme
přimět ostatní, aby se podle svého svědomí chovali, ale to naše můžeme mít čisté,
jednat podle něj a šířit dobro dál. Navíc je v Evropě a ve světě stále více lidí, kteří
chtějí něco pro naši Zemi udělat.
Ve spojitosti s výše uvedenými problémy se často mluví o optimalizaci výroby, ekologičtějšími auty, recyklovatelnými obaly a efektivnějšími produkty. Bohužel nikdo moc nechce slyšet slova odřeknout si, skromnost, sebezápor, vědomý nedostatek – tohle
můžu mít, ale nechci. (Mimochodem znaky františkánské spirituality, o které se papež
František v encyklice také zmiňuje). Tyto věci jsou navýsost duchovního rozměru a věřící lidé můžou právě jimi specificky přispět k zachování lepších podmínek pro další generace.
Útlý text encykliky Laudato si´ (157 stran formátu menšího než A5) doporučuji k přečtení. Je volně ke stažení na stránkách www.paulinky.cz nebo k sehnání u J. Follera.
Najdete v ní mnoho zajímavých myšlenek pro dlouhé podzimní večery.
J. Kasper
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Výtvarná soutěž Tříkrálové pomáhání
Farní charita Vlašim vyhlašuje již 5. ročník Výtvarné soutěže pro děti: „Tříkrálové pomáhání“. Posílejte nám svá výtvarná díla na téma „Jak se bude pomáhat v komunitním centru?“.
Soutěžní věkové kategorie: I. kategorie:
III. kategorie:

3–6 let; II. kategorie:

7–11 let

12–15 let; IV. kategorie: děti s mentálním postižením.

Výtvarná díla zasílejte na adresu: Farní charita Vlašim, Lidická 1715, 258 01
Vlašim. Uzávěrka soutěže je 7. ledna 2019. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni věcnými cenami v sobotu 16. února 2019 na Benefičním koncertě. „Děkujeme Vám!“, který se bude konat v Domě kultury Blaník ve Vlašimi.
Těšíme se na všechny došlé práce.

NÁSTĚNKA FARNOSTI
SLAVNOSTI A SVÁTKY V PROSINCI (výběr)
•

Advent letos začíná 2. 12.

•

sv. Barbory – 4.12., sv. Mikuláše – 6.12., sv. Lucie –

13.12. (památky)
•

8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny

prvotního hříchu
• 26.12. – svátek sv. Štěpána, 27.12. – svátek sv. Jana Evangelisty
APOŠTOLÁT MODLITBY – PROSINEC 2018
Evangelizační úmysl – Ve službě předávání víry
– aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl – aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po
živém Bohu
11
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SBÍRKY ZA ŘÍJEN 2018
Datum
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
celkem

Čechtice
590
912
2 150
1 461
5 113

Křivsoudov
2 340
2 000
5 760
1 730
11 830

Borovnice
1 840
1 220
3 060

Celkem
2 930
4 752
7 910
4 411
20 003

Další účelová sbírka: 9. 12. Mikulášská na bohoslovce
PONDĚLÍ 17.12. od 14:00 – předvánoční zpovídání; 18:00 – mše sv.;
celebrant – P. Jiří Ptáček; kazatel – P. František Říha
VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES – PROSINEC 2018
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, sál zámku – 8.12., 19.00
ZAHRÁDKA, kostel sv. Víta – sobota 15.12., 17.00
ZRUČ N.S., zrcadlový sál zámku – 21.12., 19.00
ČECHTICE, kostel sv. Jakuba – 22.12., 18.00
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V Tesco Vlašim se zapojilo 9 dobrovolníků a celkem se vybralo 1 177 kg trvanlivých
potravin a drogerie. V Bille Vlašim se zapojilo 8 dobrovolníků, kteří vybrali 582 kg
trvanlivých potravin a drogerie. Farní charita Vlašim děkuje
všem dárcům. Potraviny i drogerie byly roztříděny a dostanou se potřebným.
ŽELIV – Škola Otcovo srdce s Robertem a Vicki de Hoxar 05.–10.12.
Zkušenost s láskou Nebeského Otce. Vicky a Robert jsou manželé z Anglie, kteří
prožili zkušenost s Boží otcovskou láskou. Povedou týdenní seminář, během kterého účastníkům pomůžou otevřít jejich srdce a prožít tu samou zkušenost
ZVEME VÁS NA KONCERT ADVENT EVENT.
Přijďte si poslechnout melodie i harmonie kapely Vlašák dne 16.12. od 16:00 do
kostela sv. Jiljí ve Vlašimi. Zazní moderní česká i světová křesťanská hudba, mimo
jiné i vlastní tvorba. Těšíme se na Vás. Karolína Cenkerová, Marie Dušková, Zdislava Jirásková, Šárka Kletečková, Marika Müllerová, Vojtěch Farion, Jiří Foller,
Štěpán Kříž, Jiří Martínek, Tadeáš Tulach.
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM OTEVÍRÁ FOLKOVÝ KLUB.
NA ROK 2019 PŘIPRAVUJE VYSTOUPENÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH PÍSNIČKÁŘŮ.
24. LEDNA – KAREL VEPŘEK, 28. ÚNORA – MICHAL BYSTROV, 28. BŘEZNA –
PETR LINHART, 25. DUBNA – PETR LUTKA. 23.KVĚTNA – V JEDNÁNÍ.
KLUBOVNA FCH VLAŠIM, NA VALECH 322, VŽDY V 19 H. ZMĚNY VYHRAZENY.
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Vánoční bohoslužby ve farnosti Čechtice

• 18.12. úterý
• 15:00-20:00
23.12. neděle
• 8:00
• 9:30

zpovědní odpoledne na faře

4. adventní neděle

Čechtice
Křivsoudov

mše sv. 4. adventní neděle
mše sv. 4. adventní neděle

24.12. pondělí
• 15:00 Borovnice
mše sv. pro děti
• 22:00!! Křivsoudov mše sv. vigilie slavnosti Narození Páně
25.12. úterý slavnost Narození Páně
• 8:00 Čechtice
mše sv.
• 9:30 Křivsoudov
mše sv.
• 11:30 Borovnice
mše sv.
26.12. středa svátek sv. Štěpána
• 8:00 Čechtice
• 9:30 Křivsoudov
• 11:30 Zhoř

mše sv.
mše sv.
mše sv.

29.12. sobota
• 16:00 Zhoř
MŠE NEBUDE!!
30.12. neděle svátek Svaté rodiny
• 8:00 Čechtice
• 9:30 Křivsoudov
• 11:30 Borovnice

mše sv. obnova manželských slibů
mše sv. obnova manželských slibů
mše sv. obnova manželských slibů

31.12. pondělí
• 14:00 Lhota Bubeneč – poutní mše svatá – celebrant P. Serafín
Robert Beníček, OFMCap.; rektor kostela sv. Josefa, Praha 1
1.1. úterý slavnost Panny Marie, Matky Boží
•

9:30

Křivsoudov
14
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

KONCERTY VE VLAŠIMI
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR DECH
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ŽELIV – Škola Otcovo srdce s Robertem a Vicki de Hoxar 05.–10.12.
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