nem byl také Josef Suk). Před polednem
se na Chlumu rozeznělo Te Deum a svatováclavský chorál. Počasí v den svěcení
bylo velmi krásné a přítomných věřících
nepřehledný zástup.
-tz-

Radostná cesta z NOPRu
Je 4. 3. 2012 a mně se podařilo dorazit na
NOPR. Téma : Zkušenost etické výchovy
ve škole, vliv prosociálního chování
v rodině i mimo ni. To mě lákalo, jelikož mám děti a ze škol se vytrácí ty podstatné hodnoty. Přednášela paní Dita
Boudová, která nás obohatila mnoha zkušenostmi ze své letité praxe v družině
Vše doplňovala odpověďmi paní Marie
Pechová. Do tématu byli vtaženi i přítomní, a to vyráběli jsme vizitky, kde
jsme psali jméno, kterým chceme být
o s l o v o v á n i a n ě j a k ý s y mb o l
(nepodceňujme váhu svého jména). Pak
jsme si šli zahrát na stavitele a bořitele
při stavbě čtverce z mnoha obrazců.
Nejen,že jsme se při této hře velice pobavili, ale také jsme si mohli uvědomit, jak
snadno dokážeme být podezřívaví a zbytečně si děláme nepřátele. Proč? No

FARNÍ LISTY

zkrátka proto, že všichni byli stavitelé,
ale to jsme nevěděli.Co se týče etiky ve
školách, tak jsme došli k závěru: Aby
celý řetězec lidí řekl ano a spolupracoval,
počínaje ministerstvem a konče rodiči.
Pak by se dalo mluvit o zázraku, ale přesto se nevzdávejme a bojujme za správné
hodnoty. Z NOPRu jsem odjížděla s radostnou myslí a obohacena zkušenostmi
druhých lidí. Velmi děkuji organizátorům
- Pán Bůh jim to zaplať.
Iva Krubnerová
Zveme vás
Arcidiecézní pouť za kněžská povolání
se uskuteční v sobotu 28. dubna na Svaté
Hoře. Autobus odjede:7:25 Rovina, 7:35
Počepice, 7:40 Vys. Chlumec, 7:50 Kos.
Hora, 8:00 Sedlčany, 8:05 Dublovice.
NOPR se uskuteční 6. května 2012.
Výkendovka pro děti a mládež: 5-6.
května v Kosově Hoře.
Pouť u svatého Jana Nepomuckého se
uskuteční v neděli 20. května v zámecké
kapli v Bolechovicích ve 14:00 hodin.
Fotbalové utkání kněží Čech a Moravy, které se uskuteční v pátek 25. května
na hřišti v Rakovníku.

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti
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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 3/2012 posílejte na farní mail nejpozději
do 20. 4. 2012. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 2/2012
1. dubna 2012
Květná neděle
Milí farníci,
blížíme se k závěru postní doby
a před námi je oslava Ježíšovy smrti
a zmrtvýchvstání. Záměrně volím
tato slova. Chceme naplnit své srdce
velkou vděčností vůči Otci, ale hlavně vůči samotnému Ježíši. Zemřel pro mě a vstal z mrtvých pro mne, abych měl
život. A tato vděčnost je hodna slavení, díkůvzdání a chvály. V tomto roce bude
toto naše slavení obohacené o přítomnost mého přítele P. Anthonyho Saji VC,
který s námi bude v čase oslav Kristova vítězství slavit Eucharistii s modlitbou
za uzdravení, a to ve čtvrtek 10. května 2012 v 18 hodin v kostele sv. Martina
v Sedlčanech.
P. Anthony Saji VC, mladý kněz z Kongregace vincentinů provincie Marymatha, který byl v roce 2008 pověřen pokračováním v díle P. Billa, světoznámého
evangelizátora a misionáře. P. Anthony Saji pochází z Indie. Již od útlého věku
se toužil zasvětit Bohu a jeho touha se po mnoha úskalích naplnila. Byl přijat do
Kongregace vincentinů, tři roky studoval filosofii ve městě Bangalore a v roce
2002 byl poslán do východní Afriky, do misie založené otcem Billem. V Nairobi absolvoval rok v pastoraci a poté vystudoval teologii na jedné z nejznámějších univerzit v Africe - Tangaza College v Nairobi.
Hned po vysvěcení byl pověřen zástupem za faráře v odlehlé farnosti Uvinza
v Tanzánii. Poté byl přeřazen do Entebbe v Ugandě, kde zodpovídal za finanční
a operativní záležitosti exercičního centra v Entebbe a zároveň měl za úkol vystavět nové exerciční centrum u města Masaka vzdáleného 180 km. Kdo nezná
Afriku, nepochopí, jak obtížné je tam působit. Nemoci, špatná hygiena, zločinnost... Avšak s Bohem je všechno možné.
P. Anthony se spolupodílel na výstavbě chrámu Zázračné medailky v Entebbe
vysvěceném v září 2007. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze v Masace,
v březnu roku 2009 následovalo v Masace vysvěcení kostela zasvěceného Božímu milosrdenství tamtéž. V současnosti byl uveden do provozu sirotčinec pro
50 chlapců v Ugandě a rezidenční exerciční centrum až pro 20.000 lidí v Keni.
Otec Anthony věnuje africké misii každou svou volnou chvilku, hlavně se však
pohybuje po Evropě a Asii v rámci své evangelizační činnosti. Slouží mše svaté
s modlitbou za uzdravení a vede šestidenní exercicie zaměřené na setkání

s Ježíšem a celkové uzdravení člověka. Jeho působení je založeno na Písmu svatém, hluboké úctě k Eucharistii a důvěrném spojení s Pannou Marií. Jeho přáním je, aby se všichni lidé
setkali s Ježíšem, zakusili Jeho bezvýhradné přijetí a odpuštění, smířili
se s Bohem, s Církví a uzdravili se na
duši, na duchu i na těle.
Otec Anthony povede letos v ČR
exercicie pro mládež od 26. srpna do
1. září 2012 ve Štěkni u Strakonic
a exercicie pro všechny věkové kategorie od 11. do 17. listopadu 2012
v Hrotovicích u Třebíče. Bližší informace o působení otce Anthonyho lze
nalézt na internetu na adrese
www.cz.frbill.net.
S.G.

sledujícím využití: 8.000 Kč na financování farních táboráků (4x 2.000); na Počepické Dvorní slavnosti 3.240 Kč
a 5.000 Kč na podporu Tomíků – příspěvek na nákup pozemku pro táboření.
(Výtěžek minulých farních plesů byl využit na zakoupení farního promítacího
zařízení, podporu účasti na světovém
setkání mládeže v Madridu atd.)
Na závěr chci poděkovat nejen všem tanečníkům, společníkům, návštěvníkům
plesu, organizátorům, ale zejména pak
i štědrým sponzorům. Bez jejich každoroční podpory by nebylo tolik radosti
z výher. Farní ples již tradičně díky nim
patří k těm bohatě podporovaným. Ještě
jednou upřímné díky všem sponzorům
FP 2012:
AV – TECHNIK; BÁRA – OPRAVNA
OBUVI BAREŠ; BENZINA VÁCLAV
FILIP; ČAJOVNA HARMONIE; DAVID
RUML; DRUŽKA SEDLČANY; DŘEVORÁJ PETR DVOŘÁK; ELEKTRO MARTIN TŮMA; FISKARS SEDLČANY; FOTOATELIÉR JOSEF LESÁK; HODINÁŘSTVÍ POSPÍŠIL; HOSTINEC
A PENZION „U KOSTELA“; JÁN CINA
– HOSTINEC „U HONZY“; JAROMÍR
CALTA - TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ; KADEŘNICTVÍ VERONIKA EŠNEROVÁ; KRYSTAL – DÁRKOVÉ ZBOŽÍ; LOBKOWICZKÝ PIVOVAR, A.S.;
LUMIAL MILAN PONCAR KOSOVA
HORA; MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY; OÚ OSEČANY; PAPÍRNICTVÍ
SAMBA SEDLČANY; PEDIKŮRA HANA
PAPEŽOVÁ; PEKAŘSTVÍ BEJŠOVEC;
PERNÍČKY HEJHAL; PÍCHA s.r.o –
OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY;
PILA OSEČANY; POČÍTAČE JIHACOM; POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, A.S.;
RESTAURACE HLOUPÝ HONZA, PRAHA; RESTAURACE „NA RŮŽKU“
V SEDLČANECH; RESTAURACE NA
VYŠEHRADĚ; ŘEZNICTVÍ JAROMÍR
DVOŘÁK; ŘEZNICTVÍ JIŘÍ SIROTEK;

Farní ples 2012
Na příjemně prožité okamžiky lidé většinou rádi vzpomínají. Ohlédněme se tedy
společně a v krátkosti zhodnoťme Farní
ples 2012 – v pořadí již čtvrtý, pořádaný
Sedlčanskou farností 27. ledna 2012
v hostinci Na Růžku v Osečanech. Na
vydařeném plese se v tanci zatočilo téměř
200 návštěvníků. K tanci vyhrávala do
ranních hodin skupina Klasik a večerem
provázeli mladí mužové Láďa Jelen
a Martin Pešek. O příjemné zážitky se
zasloužili svým krátkým divadelním výstupem Tomíci ze Sedlčan a následně
před půlnocí bubenické sdružení Marimba pod profesionálním vedením Václava
Kabáta. Po půlnoci byli mnozí obrazováni štěstěnou v podobě výher z bohaté
tomboly. Domů jsme si odnášeli nejen
pocit z příjemné zábavy a okouzlení
z tance, ale svou účastí jsme napomohli
i výdělku z pořádání plesu ve výši
16.240,- Kč. Plesový výbor po zvážení
a odsouhlasení P. Glacem rozhodl o ná2

Chlumský farář Jan Kozmík
(3. část)
O půlnoční mši na Vánoce roku 1924
vyhlásil P. Jan Kozmík sbírku na nové
chlumské zvony, neboť většina starých
zvonů zmizela za první světové války,
a z původních pěti zůstal jen jeden. Faráři byl v této snaze nápomocen i nový
majitel nalžovického velkostatku podplukovník František Brusák, synovec stejnojmenného pražského světícího biskupa.
Podplukovník Brusák hojně kostelu přispíval, a hned jak se ujal nového majetku,
koupil roku 1925 do presbytáře nalžovické kaple obrazy Krista a Matky Boží.
Téhož roku se v chlumské farnosti konala
generální vizitace spojená s biřmováním.
V pondělí 1. června projeli pražský arcibiskup Kordač a sedlčanský vikář Hrachovec slavobránou v Kňovicích, byli
uvítáni uniformovaným hasičským sborem a četné banderium na koních je doprovodilo na Chlum. Následovaly služby
Boží v kostele, biřmovanců se sešlo 446.
Oběd místního duchovenstva s arcibiskupem probíhal na zahrádce u fary, poté
Jeho Excelence pokračovala v cestě na
Vysoký Chlumec.
V létě roku 1926 se dočkal obnovy starý
obraz sv. Václava na hlavním oltáři
chlumského kostela, který již patřičnou
péči nutně potřeboval. Byl tak sešlý věkem, prachem a kouřem, že na něm nebylo už vůbec nic znát. Opravu provedl zcela zdarma akademický malíř Kvíčala,
který se svojí manželkou pobýval u faráře
přes prázdniny. Usuzovalo se také, že
obraz by mohl být dílem Karla Škréty.
O chlumské pouti 28. září 1929 se farní
osada dočkala tří nových zvonů. Zrána je
posvětil vikář Hrachovec, později zazněly státní hymny a světitel sloužil tichou
mši. O půl jedenácté následovalo slavnostní poutní kázání Františka Bučila
a poté velká mše svatá, ke které hrálo
České kvarteto (jeho zakladatelem a čle-

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ EVA PŠENIČKOVÁ;
SPAR, NA POTŮČKU SEDLČANY;
SPORT DUO HRAČKY; SPORT-KOLA
JINDRÁK; TECHNICKÉ SLUŽBY – PETR ZIMÁK; TEXTIL SLZA; TONER,
VELKOOBCHOD DROGERIE; TRUHLÁŘSTVÍ LACHOUT NEDRAHOVICE;
TRUHLÁŘSTVÍ POMAHAČ; TŘEŠNÁK
– LAHŮDKY VOJKOV; VÝPOČETNÍ
A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA – IVAN
HRUŠKA; ZAHRADNICTVÍ U BUZKŮ;
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY – IVANA
KOŽMÍNOVÁ; a další neméně významní
dárci.
L.J

Noc kostelů
V České republice se uskuteční 1. června
2012 již potřetí projekt Noc kostelů. Letos se do této nábožensko-společenské
aktivity zapojí i naše farnost programem
v kostele sv. Martina v Sedlčanech. Obracím se na vás, milí farníci s prosbou,
abyste tuto akci podpořili společnou
modlitbou v kostelech. Především za
všechny, kteří pozvání do kostelů přijmou, ale i za ty, kdo budou program
připravovat a v něm účinkovat. Pán Bůh
zaplať! O programu budete všichni včas
informováni.
Sr. Štěpánka

Velikonoční perníčky
V naší farnosti je milou tradicí pečení
velikonočních perníčků. V Sedlčanech si
můžete perníčky zakoupit o Květné neděli. Získané peníze jsou určeny především
na adopci na dálku-Adopce srdce, v níž
naše farnost podporuje dvě děti. Všem
ženám, které perníčky pekou, zdobí,
i těm, kteří si je koupí a podpoří dobré
projekty upřímné Pán Bůh zaplať! Bůh,
štědrý Dárce, nebude určitě vaším dlužníkem. „Neboť žádná zbožnost věřících
netěší Pána více, než ta, která se stará
o chudé“. ( papež Lev Veliký)
Sr. Štěpánka
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