Zveme vás
11. 4. 2014 ‑ VII. Mezifarnostní florbalový turnaj. Informace budou upřesněny
12. 4. 2014 ‑ Arcidiecézní setkání mládeže, společně vlakem. (Informace budou později na: www.stetkovice.spiritualy.cz a www.praha.signaly.cz)

11. 4. 2014 ‑ IV. Víkendovka pro děti v Roce starozákonních postav, Kosova Hora.

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

Út

18:00 (17:00 z) Sedlčany

St

9:00 Se, 15:30 Počepice
16:30 (15:30 z) Dublovice
Čt
18:00 (17:00 z) Sedlčany
9:00 Sedlčany
Pá
18:00 (17:00 z) Kosova Hora
15:00 Dom. důch. Sedlčany,
18:00 (17:00 z) Sedlčany
So Vojkov: 1. sobota Dom. seniorů
14:00; 4. sobota v kostele 16:30
(15:30 z)
( z=zimní čas)

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 2/2014 posílejte na farní mail nejpozději
do . 28. 3. 2014. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 2/2014
2. března 2014

.Postní doba
Milí farníci, uprostřed týdne budeme
slavit Popeleční středu. Vstoupíme do
doby postní. Doby přípravy na Velikonoce. Slavnosti Veliké noci jsou ústředním
tajemstvím naší víry. V tomto čase milosti máme připravit svá srdce pro přijetí
velikého daru smíření a nového ţivota od milujícího Boha. Jeţíš chce po nás, abychom
mu darovali své hříchy. Ale nejen to. S našimi hříchy mu můţeme podarovat i veškerou
bezmocnost, či nemoţnost se mnohdy pohnout z místa. Bůh chce z našeho srdce
odejmout kaţdý pocit viny, kaţdou bolest. Kdyţ píši toto slovo, sedím u moře a dívám
se, jak příliv moře naráţí na útesy, jak se rozlévá po oblázkovém mělkém břehu. Tou
vodou či přílivem je náš Pán – jeho milost. Útesy či ostré kameny zaoblí, naše hříchy
smaţe jak voda – příliv, který se převalí přes písečný či oblázkový mělký břeh. Voda
vezme s sebou vše a zůstává čisto. Nebojme se této vody, tohoto přílivu, někdy můţe
být i prudší. Ale je v rukou milujícího Boha. Odevzdejme mu veškerý strach. Strach
nemá v ţivotě křesťana místo, je nejsilnější zbraní boţího protivníka. I v této době mějme na paměti Jeţíšova slova: Nebojte se! Já jsem s vámi po všechny dny, aţ do konce
světa… Proč pochybuješ, malověrný…? Nebo ta, která jsme slyšeli při slavení svátku
ustanovení Petrova primátu: … a pekelné mocnosti ji nepřemohou… Jeţíš nad námi drţí
ochrannou ruku. Ať kaţdý z nás beze strachu otevře dokořán své srdce, nejdříve pro
omytí a potom pro Kristovu uzdravující moc pramenící z jeho kříţe a zmrtvýchvstání.
Ze srdce vám všem přejí poţehnanou dobu postní. Nechme pracovat v tomto čase milosti našeho Pána. Ten první, kdo s námi můţe něco udělat, je milující Bůh.
P. Stanislav G

Ohlédnutí za farním plesem
V pátek 31. ledna 2014 se v sále hospody „Na Růţku“ v Osečanech konal tradiční farní
ples. Ani letos nechyběl bohatý program, kterému vévodila hudba od skupiny Klasik,
která opět skvěle hrála jak k tanci, tak k poslechu. O předtančení se postarala výtečná
taneční skupina Karamelka z Prahy a celý večer propojilo moderátorské duo Lukáš Pánek a Jana Švejdová. Poslední jmenovaná se také postarala o zajímavé půlnoční pozastavení nad jejím dobrovolnickým působením v Bulharsku.
Rád bych tak jménem všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tradiční
farní veselice, poděkoval zúčastněným za návštěvu, která byla (alespoň podle vybraného
vstupného) jedna z největších. Sluší se také vzpomenout bohatou tombolu, která letos
udělala radost více neţ 300 výhercům. Děkujeme proto i všem dárcům, kteří ji pomohli
naplnit. V neposlední řadě patří dík celému plesovému výboru a ostatním dobrodincům,
kteří s plesem kaţdoročně pomáhají. Upřímné Pán Bůh zaplať!Pevně doufám, ţe všem,
kteří se účastnili, se ples líbil, a ţe se příští rok sejdeme třeba ještě ve větším počtu.
LJ Junior

Poděkování

vat se z věţe na město, k němuţ kostel
patří přes 720 let.
-bn-

Chtěli bychom prostřednictvím Farních
listů poděkovat sedlčanským ministrantům Láďovi a Martinovi Jelenovým ze
Sedlčan. Věnovali nám svůj čas, aby za
námi jezdili k jesenickému oltáři a naučili
nás ministrantské sluţbě. Také prosíme
místní farníky a především P.S.Glace
a P.S.Zápotockého o shovívavost a trpělivost. Ještě nám není ani šest let, neumíme zatím číst ani psát a občas něco popleteme. Doufáme, ţe do budoucna nebudeme sami a přidají se k nám ostatní kluci.
Tobiáš a Lukáš Soukupovi

Putování
za sv. Editou Steinovou
spolupatronkou Evropy
s III.karmelským řádem
11.‑ 14. říjen 2014
Program:
Praha – Spayer
Spayer –Bad Bergzabern –
Schifferstadt – Spayer
Spayer – Freiburg im Breisgau
Freiburg – Bern - Praha
Předpokládaná cena:
Doprava 1700 Kč
Ubytování 10 – 15 eur/osoba/
den
Pojištění
Průvodce
Jídlo si hradí kaţdý sám.
Cena se bude odvíjet od počtu přihlášených. Autobus budeme hradit hromadně
a cena je fixní. Ubytování si bude hradit
kaţdý sám – podle počtu přihlášených
bude provedena rezervace a předpokládám niţší cenu za skupinu. Autobus nebo
minibus bude s klimatizací .
Ubytování ve dvou aţ třílůţkových pokojích. Předpokládám, ţe jako skupina při
včasné rezervaci dostaneme slevu. Cenu
za ubytování uvádím v eurech, cena eura
se bude řídit platným kurzem.

(Pozn. redakce: Bratři Soukupovi jsou
noví ministranti z Jesenice u Sedlčan.
Vloni v jesenickém kostele před jejich
příchodem nebyl uţ ani jeden ministrant,
a proto se neměli od koho naučit ministrantské sluţbě. Nehrozí stejná situace
i v jiných kostelech? Posíláme i my včas
k oltáři své malé syny a vnuky?)
Poznamenejte si:
Noc kostelů bude u sv. Martina v pátek
23. května 2014. Pozvěte i své známé
i z jiných církví nebo nevěřící. Vţdyť
kostel byl postaven pro všechny. Zase
bude moţno vystoupat blíţ k nebi a podí-

Kontakt:
Jana Ječná Maiwaldová
e-mail: jecmai@seznam.cz
Mobil: 737 82 13 13
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Cesta sedmi kostelů…

Co to znamená?

.
Patronát (patronátní právo) je soubor
práv a povinností, jeţ příslušejí fyzické
nebo právnické osobě vůči kostelu nebo
církevnímu úřadu na základě zvláštního
právního důvodu
.Kořeny patronátního práva v českých
zemích sahají do raného středověku. Od
vyhlášení Velkého privilegia české církve
v roce 1222, jímţ bylo vlastnické právo
ke kostelům změněno na patronátní
a vlastníkem se stala církev, se patronem
nazýval původní vlastník kostela, který
k němu měl i nadále určitá práva a povinnosti, zejména povinnost financovat
a zajišťovat údrţbu a právo ovlivňovat
do jisté míry jejich řízení (například jmenování faráře).
Podrobněji upravil patronátní právo dekret dvorské kanceláře ze dne 24. prosince 1782, o stavbách kostelních a farních
a jejich udržování (o patronátních břemenech), platný pro Čechy a Moravu,
doplněný dekretem ze dne 29. ledna
1783, a Dvorský dekret ze dne 3. října
1788, o stavbách kostelních a farních.
Dekrety upravují financování staveb
a jejich oprav a stanoví povinnost správy
včas upozornit patrona na nutnost údrţby.
Zákon č. 218/1949 Sb. v § 11 odst. 1
stanovil: „Veškerý soukromý a veřejný
patronát nad kostely, obročími a jinými
církevními ústavy přechází na stát.“ Tím
na sebe stát vzal právo zasahovat do církevních záleţitostí a zároveň povinnost
pečovat o církevní stavby a další majetek.
Po restituci církevního majetku se patronátní právo neobnoví, kostely budou patřit církvím, pouze nám farníkům.

V sobotu 15. února se v Zásmukách
u Kolína konala zajímavá akce, jejímţ
cílem bylo znovuoţivení významné stavební památky ‑ kláštera sv. Františka.
Ţáci ZUŠ Sedlčany a ţáci ZŠ Zásmuky
vytvořili řadu výtvarných i literárních
prací, které vznikaly jako odpověď na
otázku "Co je za tou zdí?". Nikdo z malých a mladých výtvarníků neznal interiéry kláštera, a proto jsou vzniklé práce
fantazijním zpracováním jejich představ.
Otevřením výstavy došlo ke konfrontaci
těchto představ se skutečností.
Vernisáţ výstavy doplnilo velmi působivé taneční vystoupení dívek ze ZUŠ
Sedlčany, které předvedly pod širým nebem v atriu kláštera. Pro všechny příchozí bylo v refektáři připraveno posezení
s čajem a domácím cukrovím. Návštěvníci se dozvěděli zasvěcené informace
o historii zásmuckého kláštera z úst Mgr.
Vladimíra Rišlinga, ředitele kolínského
muzea.
Výstava Co je za tou zdí? bude
v zásmuckém klášteře přístupná do 15.
března a navštívit ji je moţné po dohodě
s hlavním organizátorem P. Kamilem
Vrzalem. Právě on usiluje o znovuoţivení
významných sakrálních staveb v rámci
tzv. „Cesty sedmi kostelů“.
<JT>
Pozvánka na Cestu
Na „Cestu sedmi kostelů“ na Sedlčansku
se vydáme v sobotu 22. března v 8:00
ráno od sedlčanské Církvičky směrem do
Dublovic.
Příchod
poutníků
do dublovického kostela je plánován na
9:30. Bude následovat přivítání a slovo
o historii kostela Nejsvětější Trojice,
tvorba na téma „Cesty sedmi kostelů“,
čaj a pohoštění. Od 10:30 bude slavena
mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.
JT
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