

1393 Generální vikář Jan Nepomucký zemřel 20. března po výslechu na mučidlech,
mrtvé tělo bylo vhozeno do Vltavy. Svatořečen byl v roce 1729.
 1673 Pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka vysvětil 27. 8. poutní kostel P. Marie na Svaté Hoře, rozšířený a přestavěný v barokním slohu.
 1753 Vydán císařský patent o soupisu obyvatel, sčítání bylo provedeno r. 1754.
Čechy tehdy měly 1,97 miliónu obyvatel. (Od r. 1762 probíhalo sčítání každoročně.)
 1863 V neděli 18. října posvětil pražský arcibiskup Bedřich Josef kardinál Schwarzenberg chrám sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Kostel byl postaven k miléniu příchodu
věrozvěstů podle plánů vídeňského architekta Karla Rössnera.
 1963 Po úmrtí Jana XXIII. byl 21. června zvolen papežem milánský arcibiskup kardinál Giovanni Battista Montini (1897 – 1978), který přijal jméno Pavel VI.
 1973 Zlikvidován hrob Jana Palacha v Praze, ostatky musely být spáleny a pohřbeny v jeho rodných Všetatech. Do původního hrobu na Olšanech byly navráceny
v r. 1990.
 1993 Jan Pavel II. zřídil k 31. 5. novou diecézi se sídlem v Plzni a kostel sv. Bartoloměje prohlásil katedrálou. V návaznosti na to byly upraveny hranice ostatních českých
diecézí.
 1993 Kardinál Miloslav Vlk založil 11. června „Komisi pro studium problematiky
spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci“.
Vyústěním činnosti komise byla „Mezinárodní konference o Janu Husovi“ na papežské
Lateránské univerzitě v Římě 15. – 18. prosince 1999. (V současné době pracuje
„Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015“.)
-bnSbírka šatstva pro charitu proběhne v dubnu nebo květnu,
bližší informace budou v příštím čísle FL.
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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 2/2013 posílejte na farní mail nejpozději
do 15 .3. 2013. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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Postní doba
Ve středu 13. února začíná postní doba –
příprava na Velikonoce. V křesťanské tradici má půst eschatologický smysl, jako
když se očekává významný okamžik, okamžik slavnosti. Je to jakoby se fyzická potřeba jídla stávala sekundární, protože jsme již
živeni touto touhou a tímto očekáváním něčeho většího. Postní doba je tak
v křesťanském smyslu slova znamením očekávání Pána, který přichází se svými milostmi a otevřením lidského srdce, kdy je třeba se zbavit všeho, co překáží jeho příchodu do
našeho srdce. K tomu nám slouží kající skutky: něco si odříct (půst), skutek lásky
k Bohu (modlitba) a k bližnímu (almužna). Prožít dobře postní dobu znamená být poutníkem k velikému daru Velikonoc a tedy znovu objevit potřebu plnit Boží vůli jako hlubokou touhu mé duše a celé mojí existence.
P. Martin

Tříkrálová sbírka 2013
V prvním a druhém letošním týdnu se již tradičně konala celostátní Tříkrálová sbírka,
pořádaná Arcidiecézní charitou Praha. Koledníci získávali finanční prostředky na podporu pobytových služeb seniorů (Domov seniorů Mukařov, Azylové bydlení pro seniory
– azylový dům Praha 8-Karlín) a na péči o lidi s alzheimerovým onemocněním. V naší
farnosti se vybralo dohromady 36.550,- Kč. Do této sumy přispěly Sedlčany částkou:
21.744,- Kč, Kosova Hora: 7.662,- Kč, Počepice: 1.262,- Kč a Dublovice: 5.882,- Kč.
Děkuji všem vedoucím skupinek – Evě Peškové, Martinu Jelenovi, Martinu Švejdovi,
Miloslavě Šimkové, sestře Ludmile, Marii Počepické a sestře Tereze. Stejně velký dík
a obdiv patří zejména statečným malým koledníkům, kteří i ve skrovném počtu pokračovali v tradici Tříkrálových sbírek. Přejme si společně, abychom v příštím roce viděli
koledovat více našich dětí a vnoučat. Dík patří samozřejmě i sestře Andree za administrativu a velké poděkování patří i všem štědrým dárcům!
Vojta Jelen, koordinátor sbírky
Výročí roku
Roky končící na trojku jsou bohaté na události. Připomeňme si několik výročí:
 973 Byla zřízena pražská diecéze, Čechy tak přestaly podléhat biskupství v Řezně
(Regensburg). Pražský biskup se stal sufragánem arcibiskupa v Mohuči (Mainz).
 1053 Zemřel zakladatel a první opat Sázavského kláštera Prokop (25. 3.). Svatořečen byl r.1204.

