(Pokračování ze strany 4)
řekl: „To konejte na mou památku!“
To, co Ježíš Kristu vykonal svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním pro vykoupení světa, se neustále skrze mši svatou
zpřístupňuje i pro nás. Jeho oběť na kříži
nám totiž otevřela nevysychající pramen
milostí. Sama mše svatá ovoce vykoupení
nijak nedoplňuje ani nerozmnožuje, pouze má bohatství Ježíšovy vykupitelské
oběti vyjádřit a nám zpřístupnit.
Ústředním a podstatným bod v mešní
liturgii je tedy obětní úkon samotného
Krista, jednou provždy vykonaný na Kalvárii. Vedle tohoto Kristova úkonu je vše
ostatní při bohoslužbě druhořadé a má
k tomuto ústřednímu tajemství směřovat
a zohledňovat ho.
Mešní oběť je, jak už jsme řekli, obětním
úkonem samotného Krista. Tento Kristův
obětní úkon je vrcholným principem života církve – církev se tak stává
v nejvlastnějším slova smyslu mystickým
tělem Kristovým.
On sám obětuje ve mši svaté sebe skrze
ruce kněze, který je k tomu uschopněn
posvátnou mocí, jež plyne ze svátosti
svěcení.V tomto tajuplném Božím konání
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je spojeno božské s lidským. S novozákonním knězem, jehož služby Spasitel
využívá, je svátostně spojen. Činnost
božského Velekněze a činnost kněze,
který Krista při mši zastupuje, nejsou
vedle sebe, nýbrž v sobě. V okamžiku,
kdy kněz pronáší konsekrační slova nad
chlebem a vínem, stává se druhým Kristem (alter Christus). Pán Ježíš je v jeho
konání skutečně a činně přítomen díky
zvláštnímu působení Ducha svatého.
Ob ěť mše svaté tak přináší
Zmrtvýchvstalý Pán skrze službu své
církve. Přesněji řečeno ji přináší hlava
i údy mystického těla Kristova zároveň.
Naší vírou a svátostí křtu jsme k tomuto
kultickému společenství s Bohem
uschopněni. Avšak aktivně se účastnit
tohoto vrcholného obcování s Bohem
můžeme jedině skrze naši osobní víru,
která chápe a naši vřelou lásku, která
Boha a jeho milosti přijímá a také mu
skutky lásky odpovídá.
Proto církev všechny věřící vybízí k tzv.
aktivní účasti na mši svaté a dokonce je
zavazuje každou neděli a v zasvěcené
svátky k účasti povinné.
P.Martin Vlček
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8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Út

18:00 Sedlčany
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9:00 Se, 15:30 Počepice
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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 6/2012 posílejte na farní mail nejpozději
do 13. 10. 2012. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 5/2012
23. září 2012
Svatý Václav
Dne 28. září uplyne již 1083 roků od
mučednické smrti (r. 929) českého knížete Václava. Václavovou zásluhou je,
že jeho národ vešel jako rovnocenný
a plnoprávný člen do společnosti kulturních národů Evropy. Zásluha Václavova
křesťanského života, kterou proslul
v dalekém sousedství na západě, nemohla ‑ ještě za jeho života ‑ zůstat bez hlubokého
účinku na představu o povaze a významu jeho země. Václavova náboženská horlivost,
zpečetěná obětí vlastního života, dala českému národu nové postavení mezi evropskými
národy. Tak se k pověsti Čechů jako obávaného vojenského lidu připojila i pověst lidu,
který má moudré a vzdělané panovníky … Svatý Václave, oroduj za nás!
P. Martin Vlček

Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
V pátek 28. září 2012 se koná Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Naše
farnost vypraví i letos autobus (odjezd cca v 8 h, návrat kolem 16 h, viz plakáty).
Zapisujte se prosím do seznamů v sakristiích.
Poutní slavnost sv. Václava bude v kostele na Chlumu v neděli
30. září v 9:30 h.

Rozloučení se sestrou Štěpánkou
Posledním zářijovým dnem nás opouští sr. Štěpánka Tomajerová, protože se stěhuje do
nové komunity sester v Praze na Vyšehradě. Velký dík jí patří za to, že vedla kosohorskou řeholní komunitu po dobu pěti let, také za to, že vedla farní kancelář (během fungování tří administrátorů), že vyučovala děti náboženství, že se starala o květinovou
výzdobu farního kostela, že se za naší farnost modlila a přinášela oběti a za mnoho dalších věcí.Sestře Štěpánce poděkujeme v neděli 30. září při mši svaté v Sedlčanech. Odpoledne bude od 15 h velká rozlučková párty na sedlčanské farní zahradě. Všichni jsou
zváni.

Vážené farnice, vážení farníci,
tak jako každý rok, tak i letos se konala pravidelná charitní sbírka ošacení, obuvi a ostatních věcí pro diakonii Broumov. I tentokrát se setkala s vaším velkým zájmem. Vám
všem za to patří srdečné a upřímné zaplať Pán Bůh. Sbírka se konala dva dny. Přinést
věci do sbírky vás přišlo asi 60 (je těžké to spočítat neboť mnoho věcí jsme nalezli ven-

Celostátní setkání
mládeže ve Žďáru
nad Sázavou

ku před farou dřív než sbírka začala ). Je
vidět, že máte srdce na pravém místě ,
když se jedná o pomoc potřebným.
Nyní se věci musí utřídit
a v následujících 14 dnech snad dojde
k odvozu. Musela jsem objednat velké
nákladní auto. Mnozí z vás přinesli věci
čisté a velmi precizně zabalené. Ale našli
se i tací, kteří donesli obaly s věcmi porušené a neodpovídající, a tak se nyní musí
vše přebalit a roztřídit. Sbírka ještě ani
nebyla u konce a mnozí jste se ptali, kdy
bude další. A tak vám už nyní mohu slíbit, že další sbírka se (dá-li Pán Bůh )
uskuteční v příštím roce na jaře.
Ještě jednou všem díky a rozdávejte radost na dalších místech.
S pozdravem
J. Maňhalová.

Milí farníci,
chtěla bych se s vámi podělit o své zážitky z celostátního setkání mládeže ve
Žďáře, které se uskutečnilo letos v srpnu.
Bylo to v období kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie, který jsme společně
oslavovali. Setkání trvalo necelý týden od
úterý 14. do neděle 19. srpna. Hlavním
mottem se stal citát z Listu sv. Pavla Galaťanům: Ovocem Ducha je radost, láska
a pokoj... Sešlo se asi 5500 mladých,
doprovázelo je 130 kněží, několik biskupů a části setkání se zúčastnil i Otec arcibiskup Dominik Duka.
V úterý ráno jsem se vydala na dlouhou
cestu vlakem, a jak jsme se blížili ke
Žďáru, davy mladých přibývaly. Na nádraží nás vystoupilo velké množství, ale
už nás vítali dobrovolníci v jedovatě zelených vestičkách. Navigovali nás do našich ubytovacích zařízení, kterými se
staly různé školy rozeseté po celém městě. V průběhu celého setkání jsem pak
chodila po městě a nechápala, odkud kam
se ty skupinky mládežníků hrnou ... Organizace byla skutečně podařená, a když
jsme překonali první šok ‑ na vrátnici
jsme se dozvěděli, co všechno musíme
a nesmíme (to nám z pozice věkově nadprůměrných účastnic připadalo příliš
omezující), mohli jsme se začít těšit
z krásně radostného společenství tolika
mladých lidí. Na podiu se postupně vystřídaly různé křesťanské kapely, vyslechli jsme mnoho povzbuzujících svědectví, scénky, stínohru a další. V programu jsme všichni našli příležitost k vyslechnutí různých přednášek, návštěvě
koncertu, účasti na všemožných výtvarných a sportovních aktivitách, mohli jsme

Výuka náboženství
2012/13
Počepice – škola
středa 14:00 – 14:45
Kosova Hora – škola
1. ‑ 3. třída: středa 13:00 ‑ 13:45
4. ‑ 8. třída: středa 13:55 – 14:40
Školka: od října-přihlašujte se!
Jesenice – škola
2. ‑ 5. třída: čtvrtek 13:00 – 13:45
Chlum – škola
2. ‑ 5. třída: středa 13:00 – 13:45
Sedlčany – fara (od října)
1. třída: : středa 12:15 – 13:00
2. třída: pátek 12:30 ‑ 13:15
3. třída: úterý 14:15 – 15:00
4. třída: úterý 14:20 – 15:05
5.-6. třída: pondělí 15:00 – 15:45
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Setkání mládeže příbramského vikariátu
v Krásné Hoře
Kardinál Miloslav Vlk bude 20. října 2012 od 18:00 slavit
v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře mši svatou, které bude
předcházet setkání s mládeží příbramského vikariátu.
Co vzkazujeme ? Jsi mladý? Tak neváhej přijet.
Můžeš se těšit na super bandu lidí, kteří jsou ve tvém věku
a také chodí do kostela. Na výborný oběd a na stoly plných
domácích buchet!
Možná tě zaujme přednáška, kterou si vybereš z nabídky, stínohra či život druhého člověka.
Určitě tě rozproudí výšlap na Vrškamýk, gól do vlastní brány, boj se skálou při horolezectví, či motání proutku při pediku.
Již neváháš? Přihlas se na: www.smpv.cz
Přípravný tým SMPV
Již sedmým rokem se stane říjnová sobota dnem mladých z okresu Příbram a to při příležitosti Setkání mládeže příbramského vikariátu (SMPV). Dne 20. října proběhne pestrý program na různých místech v Krásné Hoře.
Jako místo setkání byla Krásná Hora nad Vltavou vybrána hned z několika důvodů. Nepyšní se nejen krásnou krajinou a historickou jedinečností, ale také výborným zázemím
u místního kněze P. Grzyba Zbigniewa. Děkujeme také za vstřícnost a ochotu místních
lidí, bez kterých by jinak toto setkání nebylo možné.
Tým mladých lidí z farností, za vedení pastorační asistentky Ivanky Čihákové, připravují bohatý program na celý den. Začínat se bude v kulturním domě v 8:30 ráno úvodní
scénkou. Následuje spousta zajímavých přednášek. Každý se může zúčastnit právě toho,
co ho zajímá. Nebude chybět ani návštěva historických míst a ztišení v kostele. Po výborném obědě se můžete těšit na zážitkové odpoledne. Workshopy, horolezectví, výlet
na Vrškamýk, sport, break dance, pedik, hry,… Společně také shlédneme stínohru na
téma: Tajemství mezi mužem a ženou. Vyvrcholením a zároveň uzavřením dne bude
slavnostní mše svatá v místním kostele s panem kardinálem Miloslavem Vlkem.
Pro účastníky setkání je objednán i autobus. Mají tedy možnost dopravit se jak na akci
tak i domů.
Jako motto setkání byl vybrán krátký verš z Bible:
"Ovocem ducha je láska, radost, pokoj." (Gal 5,22).
Z kterého vychází logo setkání: Hrozen vína a jeho tři barevné listy.
Hrozen vína - symbol oběti Ježíše za nás, která nám daruje tři dary Ducha svatého - tři
barevné listy - symbolizují lásku (červená), pokoj (modrá) a radost (žlutá).
Kéž tedy toto setkání nese v životech mladých lidí své plody …
Za tiskový tým SMPV - Magda Kohoutová
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celý dlouhý rok, a už teď se těšíme na ten
tábor příští. Sláva, že tu máme naše každopáteční schůzky na faře v Sedlčanech,
kde si můžeme zahrát další hry, naučit se
něco nového, ale hlavně se potkávat
s celoživotními kamarády.
Lukáš Pánek

řiteli všeho, co nás obklopuje ‑ to jsou
naše
výchovné
metody…
(www.jeleni.wz.cz)
Přeji našemu oddílu dostatek
dětí, kterým jejich rodiče dovolí se narodit. Dostatek dětí, kteří chtějí jako Tomíci
prožívat svůj volný čas, čas dětství…
Děkuji Bohu za všechny generace vedoucích, kuchařek a ostatních rodičům, kteří
svůj čas věnovali, věnují a budou věnovat
naší budoucnosti tj. dětem. Děkuji své
ženě za 20 let společné práce a dovolených s Tomíky. Dovolených pod stanem
v lese s mravenci, vosami, ale i pod nebesky hvězdnou oblohou s ukolébavkou
od kuňkajících žab…
Ladislav Jelen st. – Prácedar.

Dvacet let táboření
u Jezera balvanů.
V letošním roce náš oddíl
A-TOM Jeleni ze Sedlčan (Tomíci) oslavil nádherné kulaté výročí svého táboření
u Jezera balvanů. Toto pro nás Tomíky
„magické“ místo se nachází ve hvozdech
borových lesů a lesíků, na břehu Velkého
Roviňského rybníka. Dno rybníka uschovává velké balvany, které neschová ani
klidná hladina druhého největšího rybníka na Sedlčansku. Pětina století táboření
je shodná i s dobou fungování oddílu,
kterým po celou dobu jeho fungování
prošly stovky dětí. Část z nich se zúčastňovala pouze letních táborů, ale značná
část „skalních“ Tomíků se kromě letního
táboření a pobytu v přírodě pravidelně
schází na pátečních schůzkách na faře.
Rádi vítáme děti z věřících rodin, i z těch, se kterými se pravidelně
nesetkáváme při nedělních mších sv. Setkávání se s mladými lidmi z „podhoubí“
věřící rodiny nebo rodiny sympatizující
s křesťanstvím, je pro nás hodnotou. Životní hodnotou, pro kterou neváháme
obětovat „volný čas“ a trávit je společně
aktivitami, které by jinak tito mladí lidé
neměli šanci prožít. Pobyt a soutěžení
s celoživotními kamarády, kteří se mezi
sebou chovají snad slušně, snaží se nenadávat, pomáhat si, přiložit ruku k společnému dílu pro druhé i pro sebe, vážit si
věcí, umět poděkovat, tábořit v lese, postarat se o sebe bez rodičů, žit 14 dní bez
elektřiny, počítače, mobilu a teplé vody ... a večer za celý den poděkovat Stvo-

Proč (musíme) chodit na
mši?
Mše svatá je vrcholným projevem bohoslužby neboli liturgie církve. Větší stupeň
úcty nelze Bohu vzdát. Žádná lidská
modlitba, byť sebehoroucnější, ani zdaleka nedosahuje účinnosti mše svaté. Žádná
prosba vyslaná k nebesům, byť by vytryskla ze srdce sebesvětějšího, nemá
takovou sílu a pronikavost jako prosba,
jež se nese od oltáře ve chvíli proměňování. Žádná oběť nevolá k nebi tak mocně, jako Ježíšova Kalvárská oběť, která je
nekrvavě zpřítomňovaná na oltáři.
Jak říká apoštol Pavel v listě Kolosanům:
„Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila
veškerá plnost dokonalosti, a že skrze
něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak
na nebi, tak na zemi, tím že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.“ (Kol 1,20)
Pán Ježíš chtěl, aby až do skonání světa
byla jeho Kalvárská oběť mezi námi neustále zpřítomňována skrze službu kněží.
Chtěl, aby dílo jeho lásky a našeho vykoupení bylo ustavičně názorně zpřítomňováno, když apoštolům ve večeřadle
(Pokračování na straně 6.)
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přistoupit ke svátosti smíření, což jsme
využili, a o to pak byla větší naše radost.
Na závěr bych se s vámi ráda podělila
o svědectví, které mi z celého setkání
utkvělo asi nejvíce. Promluvila k nám
mladá žena, která našla svého muže díky
Katolickému týdeníku. Ve 21 letech se
začala modlit za svého budoucího muže
každý den desátek růžence. A stále nic.
Dva nevydařené vztahy, vstup do kláštera, ze kterého po dvou měsících vystoupila, a pak několikaletá poušť. Několik
krátkých známostí, jedna dokonce velmi
pochybná, až jednou ... odpovídala na
anketu pro svobodné po třicítce v Katolickém týdeníku. Za měsíc dostala dopis
od paní, jejíž syn by prý na otázky odpověděl stejně. Světe div se ‑ nyní už jsou
manželé a mají krásnou holčičku. A závěr? Modleme se a bude nám dáno,
a nebo si alespoň kupujme Katolický
týdeník.
(Více se můžete dočíst na nástěnce před
kostelem, kde svoje zážitky popisuje
Lenka Sabolová.)
Jana Švejdová

sedlčanského muzea na krátkou tiskovou
konferenci, která odhalila nic netušícím
táborníkům překvapivé informace, podpořené řadou unikátních nálezů a artefaktů. Vedoucí výzkumného týmu dr. Hana
Bezhorová nám pak prozradila, že si spolu s některými členy týmu myslí, že by se
tak mohlo jednat o bájný národ Krhútů
a zároveň nás poprosila o pomoc při studiu nejen vykopávek, ale i běžného života Krhútů. Děti namlsané řadou informací
se pak po přesunu do tábora u Jezera balvanů staly svědky nálezu svitků Prakršna
– tedy jakési Krhútské kroniky. Tyto svitky obsahovaly řadu informací o životě
Krhútů, a proto jako správní pomocníci
výzkumného týmu se děti ‑ šupáci rozdělily do týmů ‑ šup Krombožinců, Moroňů, Dršek, Klátinců, Pištorů a Prkolů
a spolu se svými vedoucími – avatary začaly zjišťovat, jak takový Krhút žil, co
dělal, co vyznával a nevyznával. Na začátek je třeba si ovšem vyrobit správný krhútský oblek, sestávajícího se z mávátka,
uší a batikovaného trička, nacvičit Slavnost pálení žáhy a vyrobit si kuličku na
rourácení. No a pak už následuje 14 dní
vzájemného zápolení a poměřování sil
v nejroztodivnějších disciplínách. Například postavit si Lomikela – Krhútského
krále potrubí a kanálů, vyrobit si balanční
bidlo nacvičit na něm tzv. sprostnou
a ještě si při tom vyzkoušet citlivost svého nosu, přežít v lese spolu s nebezpečnými Trupy a Trupnami, úspěšně projít
školou kapitánů ponorek, nezamotat se ve
složitém krhútském bankovním systému
nebo umět ulovit a připravit k snědku
bájného Krhútského rybáka ‑ Puhýše.
Vše zaznamenáváno a vysíláno v KTT –
tedy Krhútské Totální Televizi. Všechny
tyto silné zážitky způsobily, že na konci
tábora při odjezdu nezůstalo téměř žádné
oko šupáka ani avatara suché. Vždyť během těch 14 dnů se toho zažilo tolik, že
to ani spočítat nejde. Tak zase přežít ten
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TOM Jeleni Sedlčany 5603
Letošní tábor, který parta táborníků
z oddílu Jeleni ze Sedlčan hodlala strávit
na tradičním táboře u Jezera balvanů, byl
už od samého začátku neuvěřitelně vzrušující. 46 malých táborníků jsme prostřednictvím internetu i pravidelných oddílových schůzek „namlsali“ k tématu letošního tábora. V okolí Sedlčan se totiž
našly zvláštní archeologické vykopávky,
které nepatří žádné známé civilizaci – ani
Slovanům natož Keltům. Archeologický
tým, který s námi komunikoval prostřednictví m sp eciálně v ytvo řených
„archeologických“ webových stránek
( h t t p : / / a r c h e o l o g i e sedlcanska.webnode.cz/) nás pozval na
začátku tábora – tedy na neděli 15.7. do
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