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Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti
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 7/2013 posílejte na farní mail nejpozději
do 22 .11. 2013. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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Milí farníci, jako každoročně vstupujeme
do měsíce listopadu slavením slavnosti
Všech svatých. Cílem našeho života je
Bůh, spočinutí v něm. Věčná radost v blízkosti Boha. Slavení církve vítězné nám jasně
poukazuje na tyto skutečnosti. Připomínáme si všechny, kteří už dosáhli svého cíle
a užívají si v nebi. Pro nás to není důvod k závisti, že my tam ještě nejsme. Ani
k znechucení, že my se ještě musíme lopotit v tomto světě. Naopak. Vzbudit touhu, abychom dělali všechno pro to, abychom s jistotou směřovali do nebe a dosáhli věnec vítězství, kde jak doufáme, potkáme všechny, kteří nás předešli, zvláště z řad našich blízkých. A budeme se radovat ve společenství s milujícím Bohem. Na tuto slavnost navazuje vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Každý z nás se 2. listopadu ubíráme na hřbitov, abychom se modlili za naše zemřelé, nakolik nemáme jistotu, že prožívají slávu
u Boha. Chceme uprosit Boha, aby zkrátil čas jejich očišťování a po jejich přijetí
v Božím království my měli přímluvce přímo u Boha. Proto připomínám tuto praxi církve v měsíci listopadu. Modleme se za naše zemřelé, ale i za ty, na které nikdo nemyslí.
1. a 2. listopadu je možné získat plnomocné odpuštění časných trestů duším v očistci
za splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Dále od 1.
do 8. listopadu za splnění tří obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpuštění časných trestů duším v očistci při návštěvě hřbitova, kde se třeba jen v duchu pomodlíme za naše zemřelé. V ostatních dnech do konce měsíce můžeme získat odpuštění částečné. Dělejme si přátele z duší v očistci. Každý z nás jich za života můžeme dostat do nebe celou řadu. Potřebujeme přímluvce. Tak vás chci povzbudit, ať alespoň
v těch prvních 8 dnech nezapomeneme na tuto výsadu (možná i povinnost), kterou Bůh
skrze církev dává.
P. Stanislav Glac
Patron Sedlčan
Nad římskými legiemi bděl bůh války Mars. Statečný voják mu náležel – byl tedy Martův, Martinus. Takový byl i syn vojenského tribuna, narozený v Sabarii v Panonii. Vyrůstal v italské Pavii, pak se stal vojákem římského jezdectva v Galii (v dnešní Francii).
Tam před branami v Amiens se rozdělil o svůj plášť se žebrákem. V noci se mu pak
zjevil Kristus oděný polovinou jeho pláště. Krátce na to byl pokřtěn, v r. 339 z armády
odešel a žil jako poustevník v Itálii a Dalmácii. V roce 360 se stal knězem u sv. Hilaria
v Poitiers. Byl zvolen biskupem v Tours, zdráhal se však přijmout tuto hodnost. Jeho

úkryt prý prozradily husy. Jako biskup
obrátil mnoho pohanů, šířil víru a založil
první kláštery na území Francie. Zemřel
více než osmdesátiletý roku 397. Byl
prvním uctívaným svatým, který nebyl
mučedníkem, ale svatým ‑ vyznavačem.
Stal se patronem vojáků, soukeníků, jezdců, podkoních a žebráků. Úcta k němu se
rozšířila zejména do střední a severní
Evropy. Jeho hrob v Tours s relikviářem,
zhotoveným patronem zlatníků, sv. Eligiem, se stal vyhledávaným poutním místem. Při své cestě z Říma do Polska (996997) jej navštívil i svatý Vojtěch.
Když ve 12. století nastává u nás boom
vesnických kostelů, jsou zasvěcení
sv. Martinu dosti častá, na vesnicích i ve
městech. Svatý Martin se objevuje i na
městských znacích (Frenštát pod Radhoštěm, Senica, Turč. Sv. Martin aj.). Na
oltářním obraze v Sedlčanech je sv. Martin vyobrazen dokonce dvakrát, v popředí
v biskupském oděvu, v pozadí jako jezdec ve scéně se žebrákem. Obraz, který
r. 1882
namaloval
Jan
Umlauf
(donátorem byl Fr. Špale), nahradil
zchátralý obraz barokní.
Jméno Martin přijali také tři papežové:
mučedník
sv. Martin I.,
Martin IV.
a Martin V. Neobvyklé číslování způsobily písařské omyly v seznamech papežů.
Svatý Martin nám může připomenout, že
když se snažíme o svatost, nemusíme být
mučedníky ani mít svatozář (na obraze ji
také nemá), ale podle dobrých skutků by
mělo být poznat, že i my jsme Kristovi
vyznavači.
-bn-

Od 21. do 26. července jsme našlapali
s dvacetikilogramovými batohy na zádech po památných místech Chřibů, Velehradu a jeho okolí více jak 90km. Na
svých toulkách v horkém létu jsme navštívili zříceninu Cimburk, nedobytný
hrad Buchlov, v samotném srdci buchlovských hor nově postavenou rozhlednu
Brdo, vysvěcenou arcibiskupem Janem
Graubnerem v roce 2004. Dále jsme si
prohlédli archeoskanzen na Modré u Velehradu a samozřejmě i samotný cíl naší
poutě – baziliku Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje na Velehradě. Po
celou cestu jsme díky senzačnímu počasí
nemuseli ani jednou budovat střechu nad
hlavou – stan. Všechny noci jsme si užili
překrásného zdravého spánku pod širým
nebem. Mezi nejsilnější zážitky patřila
naše pomoc s vykopávkami na zřícenině
hradu Cimburk při odkrývání tajného
vchodu do podzemní místnosti, dále pak
ranní panoramatický rozhled z nejvyššího
místa Chřibů, odkud je možnost dohlédnout s dalekohledem až na slovenskou
Fatru. Do paměti se nám neodmyslitelně
zapsal zážitek z pohostinného přijetí naší
party na letním tábořišti „Orlů“ u Buchlova a naší pomoci s hledáním jejich
nejmladšího účastníka – 2letého synka
hlavního vedoucího. Po marném hledání
a následně telefonickém upozornění policie se ochráncům veřejného pořádku podařilo malého chlapečka nalézt do 20
minut. Takovou akceschopnost naší policie jsem nepředpokládal. Velký dík jejich
perfektní
organizovanosti.
V noci
u ohníčků jsme si vyprávěli o Kostce –
katolickém katechismu pro mládež o tom, proč jsme na světě a co je dobré,
co je zlé a jak je vzájemně rozeznávat
nejen v každodenních situacích našeho
života. Vrcholem putování byla návštěva
sv. Klimentka - možného místa pohřbení
sv. Metoděje, archeoskanzenu na Modré
– kde jsme si osahali, prošli a nechat na

Vandr – Velehrad 2013
V letošním jubilejním roce 1150. let od
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu se mužská část sedlčanských tomíků vypravila na svoji pouť
za patrony naší víry přímo na Velehrad.
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Mše svaté na Dušičky

sebe dýchnout atmosféru staveb z dob
Velké Moravy. Samotná mše sv.
v sousedním starobylém Velehradě už
jen dovršila naše poděkování věrozvěstům za přinesení víry a písma do naší
země. Za mne tato výprava byla jistým
návratem do doby mládí, kdy jsme na
podobné výpravy do stejných míst pravidelně vyráželi se „strejdou“ Josefem Vermachem. I jemu tímto patří dík za nezapomenutelné prázdninové zážitky, které
nám před 25 lety věnoval.
Láďa Jelen st. – Prácedar

Slavnost Všech svatých,
pátek 1. listopadu:
9:00 Sedlčany
15:00 Počepice;
16:30 Dublovice
18.00 Kosova Hora
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
sobota 2. listopadu:
8:30 Počepice
9:00 Chlum
10:00 Dublovice
10:30 Jesenice
11:30 Kosova Hora ‑ hřbitovní kaple
sv. Michaela
16:00 Sedlčany-Církvička
!!Mše svatá v kostele sv Martina, v domově důchodcu a ve Vojkově nebude!!

Sv. Martin – pouť:
Milí farníci, v neděli 10. listopadu slavíme hlavní pouť naší farnosti. Dovoluji si
vás pozvat na slavnostní mši svatou ke cti
sv. Martina v obvyklém čase v 8 hod,
kterou celebruje P. Stanislav Zápotocký.

Poznamenejte si :
Farní ples se bude konat v pátek
31. ledna 2014.

Tradiční Martinská pouť
pro děti
se uskuteční na faře v Sedlčanech
v neděli 10. 11. 2013 od 14:00 h. Na oblíbené sportovní a dovádivé odpoledně pro
děti a jejich rodiče plné her, zkoušek dovednosti a znalostí s možností účasti na
finálové hře nebo nákupu v pouťovém
krámku zve TOM Jeleni.
Za TOM Jeleni: Ladislav Jelen ml.

Sbírka šatstva pro Farní
charitu
proběhne v úterý 12. a ve středu 13. listopadu 2013, vždy od 15:00 do 16:00 h na
faře v Sedlčanech. Šatstvo prosím noste
čisté a zabalené .
Jaroslava Maňhalová
ředitelka farní charity
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