filmu „Klenotníkův obchod“. Kdo je
autorem předlohy? Jan Pavel II. To rozhodlo! Přemohli jsme svoji pohodlnost
a vyrazili. Co říct? Film, jako takový, na
nás velmi zapůsobil. Pozorný divák
v něm mohl najít plno otázek ohledně
vztahů, důleţitosti pravdivé lásky mezi
muţem a ţenou, zajímavé postoje
v různých situacích, jak mezi lidmi, tak
ke společnosti. Film sám o sobě nekladl
pouze otázky, ale dával na ně někdy skryté, někdy dost jasné odpovědi. Pro nás
bylo zajímavé a obohacující i to, ţe po
filmu jsme si mohli spolu s manţelem
projít otázky, které vycházely z daného
filmu a týkaly se našeho vztahu, manţelství. A co vidíme jako pozitivní na NOPRu? Moţnost si poslechnout odborníky
z různých oblastí, které se nás rodin, církve a společnosti týkají, a tak se vzdělávat.
Zároveň se setkat se s dalšími lidmi, pohovořit na dané téma, ale i jen tak, jak jde
ţivot…
Přeji Vám, farníkům sedlčanským, vše
dobré v novém roce 2012.
Eva Stárková

FARNÍ LISTY

Zveme vás
3. - 5. 2. 2012 Kosova Hora: Víkendovka Zásnuby a svátost manželství, aneb Je
možné krásné manželství bez Krista? ‑
Mobil: 604 383 498
2. - 4. 3. 2012 Kosova Hora: Víkendovka: Tajemství obnovy manželského slibu.
30. 3. 2012 Mezifarnostní turnaj ve
florbalu, Kosova Hora, info:604383498
31. 3. 2012 Arcidiecézní setkání mládeţe: Praha-Kobylisy,
www.praha.signaly.cz
30. 5. – 3. 6. 2012 VII. světové setkání
rodin s papeţem: Itálie, Milano,
www.cpr.apha.cz
4. - 6. 5. 2012 Kosova Hora: Víkendovka: Rodino, staň se tím, čím jsi! aneb
Rodina - malá církev.
Červenec 2012: Letní katolický tábor
„Ovčín 2012“ ve Štětkovicích. Informace: 604 383 498
14. - 19. 8. 2012 Celostátní setkání mládeţe ve Ţďáru nad Sázavou:
www.signaly.cz
13. 10. 2012 Setkání mládeţe příbramského vikariátu v Krásné Hoře
www.smpv.cz

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

1/2012

Neprodejný občasník římskokatolické
farnosti Sedlčany. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám. 44, CZ 264 01
Sedlčany; tel.: +420 318 822 970;
IČ: 18608817; BÚ: 522364389/0800;
E-mail: farnost.sedlcany@centrum.cz;
www.farnost.sedlcany.cz. Redakční rada:
P. S. Glac (tel.: 728 145 740,
e-mail: pocepfar@gmail.com),
P. M. Vlček (tel.: 607 680 782, e-mail:
mavlcek@seznam.cz), B. Němeček,
L. Jelen, V. Jelen .

Ne

8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Út

18:00 Sedlčany

St

9:00 Se, 15:30 Počepice

Čt

16:30 Dublovice, 18:00 Se

Pá

9:00 Se, 18:00 Kosova Hora
15:00 Dom. Důch, Se, 18:00 Se
16:30 Vojkov (1. sobota Domov
seniorů, 4.sobota v kostele)

So

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 2/2012 posílejte na farní mail nejpozději
do 3. 3. 2012. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 1/2012
29. ledna 2012
Proč se modlíme
za jednotu křesťanů
Kristova církev je jedna, protoţe je dílem jednoho Zakladatele. „Vtělený Syn,
kníţe pokoje, totiţ smířil skrze svůj kříţ
všechny lidi s Bohem a obnovil jednotu
všech v jednom lidu a v jednom těle“ (GS 78). Jeţíš při poslední večeři mluvil o velmi těsném spojení mezi sebou a svými
učedníky, kdyţ je vybízel: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůţe
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já
jsem vinný kmen a vy jste ratolesti“ (Jan 15,4-5). Kdyţ byla učedníkům odňata Jeţíšova
viditelná přítomnost, nenechal je osiřelé. Slíbil jim, ţe s nimi zůstane aţ do skonání věků a poslal jim svého Svatého Ducha. Sjednocení učedníků s Jeţíšem se tím v určitém
smyslu stalo ještě intenzivnější a to zvláště skrze dar Nejsvětější svátosti. Církev jako
ţivý organismus musí být jedna také díky jedné duši, která ji oţivuje a sjednocuje.
„Duch Svatý, který sídlí ve věřících a naplňuje i řídí celou církev, vytváří ono podivuhodné společenství věřících a tak hluboce všechny v Kristu spojuje, ţe je zdrojem jednoty církve“ (UR 2). Patří tedy k samotné podstatě církve, ţe je jedna. Proto kaţdou neděli
říkáme: „Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou …“
V této jedné a jediné Kristově církvi však uţ od samého začátku vznikaly roztrţky, které
svatý Pavel ve svých listech ostře kárá a odsuzuje. V pozdějších stoletích pak vznikaly
ještě rozsáhlejší rozpory a nemalé skupiny se odloučily od plného společenství katolické
církve, leckdy ne bez viny lidí z obou stran (KKC 817). V Katechismu se můţeme dále
dočíst, ţe jednotu Kristus udělil své církvi od počátku. Věříme, ţe trvá nezranitelně
v katolické církvi, a doufáme, ţe bude stále více vzrůstat aţ do konce věků. Kristus vţdy
dává své církvi dar jednoty, ale církev se za ni musí stále modlit a usilovně ji chránit,
posilovat a zdokonalovat ji, aby byla takovou, jakou jí chce Kristus (KKC 820). Touha
po obnovení jednoty všech křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha svatého. Abychom na
tuto výzvu patřičně odpověděli, je zapotřebí stálého obnovování církve a rostoucí věrnosti k jejímu skutečnému povolání…. Dále je zapotřebí obrácení srdce k čistšímu ţivotu podle evangelia, protoţe právě nevěrnost údů Kristova těla k jeho daru je příčinou
rozdělení (KKC 821). Katechismus nakonec říká: Tento svatý záměr – znovu smířit
všechny křesťany v jednotě jedné a jediné Kristovy církve – přesahuje lidské síly
a schopnosti. Proto je třeba sloţit všechnu svou naději v Kristovu modlitbu za církev,
v lásku Otce k nám a v sílu Ducha svatého (KKC 822).
Kvůli tomu všemu kaţdý rok od 18. do 25. ledna (a snad i častěji) voláme: „Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás!“
P. Martin

Nový český kardinál

byla i štědrost, jak finanční do kasiček,
tak různé sladkosti, kterými byly často
děti podělovány. To vše vytvářelo radostnou atmosféru, která koledníkům pomáhala vydrţet i nepřízeň počasí a dům od
domu vinšovat Bohem poţehnaný nový
rok!
Všem, kteří se sbírky zúčastnili, i všem
dárcům Pán Bůh zaplať!!! Děkuji taky
paní Marii Soukupové a sr. Ludmile,
které přispěly k hezké atmosféře ušitím
královských šatů. Ale i těm, kteří koledníky marně vyhlíţeli. Chcete, aby
i v příštím roce nejen k Vám zavítali
usměvaví malí tříkráloví koledníci? Neváhejte a v termínu kolem Vánoc 2012
kontaktujte sr. Stěpánku a nahlašte své
děti, vnoučata, pravnoučata, děti přátel
a známých ke koledování. Budeme moc
rádi, kdyţ se i takto připojíte k zajištění
širšího počtu koledních skupinek!
sr. Štěpánka Tomajerová

Jistě jsme všichni zaregistrovali skutečnost, ţe papeţ Benedikt XI. 6. ledna tohoto roku jmenoval 22 nových kardinálů.
Mezi nimi i našeho arcibiskupa Mons.
Dominika Duku. Kardinálský dekret převezme při slavnostní konzistoři 18. února 2012 a hned den poté bude slavit papeţ
s novými kardinály slavnostní mši sv.
v bazilice svatého Petra. Na tuto velkou
událost jsme všichni zváni do Říma ve
dnech 17.-19. 2. 2012.
S.G

Minulý rok v číslech
Mnozí z nás jsou zvědaví na statistiku
minulého roku 2011. Svátostí křtu bylo
uděleno 16. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 5 dětí. Svátost biřmování přijalo
13 mladých. Svátost manţelství si udělilo
10 párů snoubenců. Svátost pomazání
nemocných přijalo 14 lidí. Katolickým
pohřbem jsme doprovodili na poslední
cestě 89 zemřelých.
S.G

Co přinesly roky
s dvojkou na konci
1342 Při kostele Všech svatých na Praţském hradě zaloţil markrabě Karel
(pozdější císař Karel IV.) kolegiátní kapitulu. Po zaloţení univerzity jsou kanovníci jmenováni z akademických hodnostářů.
1492 Ke břehům Ameriky doplul jako
první Kryštof Kolumbus. Pro americké
oslavy jubilea zkomponoval v roce 1892
Antonín Dvořák Te Deum, op. 103.
1582 Papeţ Řehoř XIII. provedl reformu
kalend áře. K d o saţení sho d y
s astronomickými jevy bylo vynecháno
10 dnů (po 4. říjnu následoval 15. říjen)
a
byly zavedeny přestupné roky.
V Čechách zavedl gregoriánský kalendář
císař Rudolf II. roku 1584: po 6. lednu
juliánského kalendáře následoval
17. leden.

My, tři králové, jdeme
k vám …
Letošní Tříkrálová sbírka v naší farnosti
vynesla 49.611 Kč.
Finanční vyuţití prostředků získaných
z Tříkrálové sbírky v praţské arcidiecézi
je určeno na dva projekty:
1) Charitní domov pro seniory
v Mukařově, 2) Odstranění podvýţivy
matek a dětí v Africe. Vedoucím skupinek je často kladena otázka, jaké to koledování bylo? Mluvím-li za sebe, nic mimořádného se mi nepřihodilo, a přece to
letošní koledování bylo mimořádné, a to
v přístupu dárců ke koledníkům. Bylo
vidět, ţe jsme očekáváni. Překvapující
2

dotýkat hloubky naší vztahovosti. Společně s vedoucími při přípravě na tuto
víkendovku jsme se dotkli mnoho krásného a podstatného. A tak společně budeme
moci dětem a mladým předat základ vztahovosti, který má důleţitá pravidla. Skrze
divadelní projekcí budeme objevovat
krásu a hloubku zásnub. Potvrdíme si, ţe
tradice v sobě skrývají duchovní hloubku
a vztahovou podstatu. Dotkneme se toho,
co bylo podstatné při zásnubách ve
Starém zákoně, a jaký posun i v oblasti
zásnub nám daroval Kristus svou obětí na
kříţi. Jak se máme dobře, kdyţ nás Pán
učí, ţe to nejcennější, své tělo, které je
chrámem Ducha svatého, odevzdáváme
tomu „pravému/pravé“ aţ po vzájemném
manţelském slibu: „Já, ………, odevzdávám se Tobě, ………., a přijímám
Tě za manţela. Slibuji … . A ţe je dobré,
aby kluci na sobě makali od mala, aby
jednou mohli uţ jako chlapi dodrţet, to
co své nevěstě slíbili. Je krásné spolu
objevovat z Boţí perspektivy, co je podstatné pro náš národ, církev, rodinu: krásu manţelství. Za všechny vedoucí
(M,A,M,M,J,J,V,R,H,K,A,D)
z víkendovek Vás, děti a mladé zvou
Ivanka a Martin Čihákovi

Jako muže a ženu je stvořil
Proč Bůh stvořil muže a ženu? Proč
chtěl, aby se v lidském páru, více než
v kterémkoli z dalších stvoření, zrcadlil
jeho obraz? Muž a žena, kteří se milují
celým svým bytím, jsou kolébkou, kterou
Bůh vybral, aby do ní vložil svou lásku,
aby každý syn a každá dcera, kteří se
narodí na svět, ji mohli poznat, přijmout
a žít ji, z pokolení do pokolení vzdávajíce
chválu Stvořiteli. Muž a žena, kteří se
milují v tělesné touze a něze stejně tak
jako v hloubce jejich dialogu se stávají
spojenci, kteří se poznávají jeden díky
druhému, dodržují dané slovo a jsou věrní smlouvě, podporují se, aby uskutečňovali ten Boží obraz, ke kterému jsou povoláni jako muž a žena již od založení
světa. Během života prohlubují komunikaci tělem i slovem, protože obojího je
potřeba podobně jako vzduchu a vody.
Muž a žena se musí vyhnout nástrahám
ticha, odtažitosti a nedorozumění. Ne
zřídka, když pracovní rytmus vyčerpává,
ubírá čas a energii péči o vztah mezi
manželi – proto je potřeba času na slavení, který oceňuje jednotu a život.
Ivanka a Martin Čihákovi

Ohlédnutí
za prosincovým NOPRem

VII. světové setkání
rodin s papežem

Překvapilo nás spojení: sepsání předlohy k filmu a papež
NOPR - pod touto zkratkou čtyř písmen
je schován název „Nedělního odpoledne
pro rodiny“ v Sedlci-Prčici. A opravdu je
tomu tak. Co si pod tím představit? Vţdy
zajímavé přednášky na různá témata.
Leč, i přesto musím podotknouti, ţe účast
posluchačů ne vţdy zaplní sál. Ale abych
se vrátila k prosincovému NOPRu. Byla
neděle, ne zrovna příjemné počasí ‑ abych pravdu řekla, ven se nám moc
nechtělo. Znovu jsme se však podívali na
letáček. Téma, jaké je téma? Promítání

Láká nás vyrazit na VII. světové setkání
rodin s papeţem, které bude v italském
Milánu 30. 5. – 3. 6. 2012. Nevíme, jestli
nám to vyjde, ale rozhodli jsme se pročíst
a do svého ţivota promítnout přípravné
katecheze na toto setkání. Obsah je pro
nás manţele povzbuzením. Jestli se
o setkání či o textu z přípravných katechezí chcete více dozvědět, tak je najdete
na www.cpr.apha.cz. Pro ukázku Vám
zde přikládáme malý úryvek, který nás
oslovil:
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Jsou v Bibli nesmysly?

tol. odpadají. Tolik úvodem slova P. Jana
Kozmíka roku 1920, v době, kdy katolickou církev u nás opustil milion věřících.
V chlumské farnosti toho roku odpadl
pouze jeden učitel a jedna učitelka, kteří
nebyli místní, přesto jejich jednání mělo
dalekosáhlé následky.
Učitelská konference na Chlumu se záhy
usnesla, aby o vánočních prázdninách
byly ze školy odstraněny kříţe a aby se
učitelé před a po vyučování s dětmi nemodlili. Farář to tedy zařídil tak, ţe ve
třídách učitelů, kteří odpadli, se děti modlily samy. Tito učitelé ovšem modlitby
rušili, takţe rodiče poslali písemné vyjádření, ţe si přejí, aby se jejich děti modlily
dále, jak bylo zvykem, a učitelé aby se
chovali slušně. Farář předal přání rodičů
řídícímu učiteli, coţ nepřineslo ţádný
výsledek, pročeţ zaţádal o projednání
v místní školní radě. Na ní promluvil její
předseda Josef Hrabák, sedlák z Podhájí:
Slyšel jste, pane řídící, s jakým rozhořčením přijali jsme všichni my členové místní školní rady zprávu dp. faráře o tom, co
se poslední dobou děje ve zdejší škole.
Všichni do jednoho to odsuzujeme. Přejeme si, aby učitelé s našimi dětmi se modlili jak dosud ve škole. Po odpadlících
toho nežádáme, ale chceme a od toho
neupustíme, aby i ti dva odpadlí učitelé
při modlitbě byli přítomni, aby klidně
stáli a slušně se chovali. My jsme katolíci, my doma děti vedeme k modlitbě
a nedopustíme, aby při své pobožnosti
byli vyrušováni. Co se křížů týče, řekněte,
pane řídící, pánům učitelům, že nám po
jejich usnesení zhola nic není. Škola je
naše, tu jsme si vystavěli a zaplatili my,
i kříže jsme si koupili a do učeben zavěsili, a proto my na ně máme právo. Bude
zle v obci tu chvíli a tomu, kdo si dovolí
na kříž sáhnout. Tato řeč konečně přinesla nějaký výsledek a kříţe a modlitby
zůstaly při starém pořádku.
-tz-

Do našeho kraje přijede na NOPR do
Sedlce-Prčice 5. února 2012 římskokatolický kněz Mgr. Jaroslav Krajl. Pochází
od Vlašimi a v této době je ustanoven
knězem pro mládeţ v Arcidiecézním centru ţivota mládeţe v Praze v Nazaretě
a v ADCM. Váţíme si toho, ţe přijede
mezi nás a bude nám moci předat pár
postřehů na téma: „Jsou v Bibli nesmysly?“. Váháte, zda máte vyrazit si jej poslechnout? Říkáte si: „Ţe by moţná bylo
dobré i pro vaše děti a vnoučata, vědět,
která to ryba spolkla Jonáše? Kolik to let
měl Metuzalém? Proč mnoho v Bibli
přijímáme jako jasně pravdivé a něco
raději přecházíme cudným mlčením? Co
to pro nás vlastně znamená, ţe Bible obsahuje Boţí slovo?“. Máte zájem o odpovědi na tyto a jiné otázky vázané na toto
téma, ale přemýšlíte, zda Vás P. Jaroslav
Krajl svým projevem zaujme? Je pravda,
ţe kaţdému vyhovuje jiný přednášející.
My ale věříme, ţe Vás tento přednášející
obohatí svým přehledem i svou vstřícností a ochotou naslouchat.
Ivanka a Martin Čihákovi

Chodíme spolu
či mluvíme spolu…
Chodíme spolu či mluvíme spolu, abychom se jednou zasnoubili a při svatebním dni se sobě navzájem odevzdali?
Tímto tématem se budeme probírat
s malými i velkými účastníky na III. Víkendovce pro děti a mladé v Roce Objevování teologie těla a svátosti manželství,
která bude 3. – 5. února 2012 v Kosově
Hoře. Budeme se tak kromě společné
modlitby, svátostí, radostí, zpívání, dovedností, soutěţí, sportování, vyrábění,
4

1652 Začátek vývoje počítačů: Francouz
Blaise Pascal zkonstruoval počítací stroj
pro sčítání a odčítání.
1872 Na faře v Jistebnici byl nalezen
kancionál s nejstarším záznamem husitského chorálu „Ktoţ sú boţí bojovníci“ (asi z r. 1420, nyní uloţený
v Národním muzeu).
1912 Světem otřásla námořní katastrofa,
kdyţ se při první plavbě do Ameriky po
nárazu na kru potopil parník Titanic. Zahynulo 1517 osob. Vrak lodi byl nalezen
v roce 1985.
1922 Připojením samostatných měst
(Smíchov, Karlín, Královské Vinohrady
atd.) ku Praze vznikla 1. ledna Velká
Praha. Prvním primátorem hlavního města Prahy se stal sedlčanský rodák JUDr.
Karel Baxa.
1942 Vyhlazení Lidic 10. června bylo
součástí rozsáhlých nacistických represí
proti českému lidu po atentátu na
R. Heydricha.
1962 Papeţ Jan XXIII. zahájil 11. října
v bazilice sv. Petra Druhý vatikánský
koncil.
1992 Ve věku 93 let zemřel 4. srpna
ThDr. František kardinál Tomášek. Vedl
praţskou arcidiecézi od r. 1965 jako
apoštolský administrátor, v letech
1977 ‑ 1991 byl praţským arcibiskupem.
2002 V srpnu zasáhla Čechy katastrofální
povodeň.
-bn-

pokračují dál. A to minimálně aţ do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
Hromnice, který je před námi. Máme
většinou tento svátek spojený se svěcením svící, které pouţíváme při společné
modlitbě., nejen tehdy, kdyţ je nám úzko
a naléhavěji voláme k Bohu. Prosíme
o vyslyšení, o zvláštní Boţí ochranu.
Dříve o ni prosili lidé i při bouřce – odtud
Hromnice. Ale tento svátek je pro nás
důleţitý zvláště proto, ţe ukazuje Svatou
rodinu, jak věrně uskutečňuje vůli Otcovu a vše co nařizuje zákon. Zamysleme
se nad těmito skutečnostmi: Boţí Syn je
obětován Hospodinu, svému Otci... Jeţíš
je z úst Simeonových nazván světlem
národů… světlem pro ty kdo ţijí
v temnotě, slávou pro ty kdo ţijí ve světle… Maria přijímá proroctví vlastního
utrpení… Anna chválí Boha a vypráví
o Jeţíši všem, kdo očekávají vykoupení… Dejme si čas a promeditujme tyto
skutečnosti. Přeji Vám všem i sobě, abychom byli otevření příchodu Boha i skrze
tento svátek, který budeme slavit, ale také
pro všechno co jsme si naplánovali
v tomto roce a co nám připraví Jeţíš.
P. Stanislav Glac

Chlumský farář
Jan Kozmík

Hromnice

(2. část)
V naší čs. republice máme na papíře svobodu svědomí a vyznání zaručenu. Tato
svoboda se rozumí tak, že řeči, agitace
a tisk jest úplně volný v podrývání víry
u katol. křesťanů. A to děje se v plném
slova smyslu. Na všech stranách zuří
protináboženský boj – ovšem jen proti
nábož. římsko-katolickému. Jaký div, že
lhostejní, slabí a závislí katolíci šmahem
podléhají tomuto terroru a od církve ka-

Milí farníci, proţíváme první týdny nového roku. Vstoupili jsme do něj pod záštitou Matky Boţí. Panně Marii jsem zasvětil po kaţdé bohosluţbě nás všechny,
abychom se mohli radovat z její přízně
a ochrany. Po boku Svaté rodiny, jsme
proţili dobu Vánoc, které sice liturgicky
skončily, ale v našich srdcích a rodinách
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