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Advent
Milí farníci, před týdnem jsme vstoupili do nového církevního roku. Nový
církevní rok začínáme Adventem – časem očekávání. Je to úţasné, kdyţ na
začátku roku jsme plni očekávání. Někdo
plný radosti, jiný moţná s obavami, co bude. Ţivot křesťana je nutně spojen s radostným
očekáváním příchodu Krista. Při kaţdé liturgii mše svaté se modlíme: … na tvůj příchod
čekáme, Pane Jeţíši Kriste. Jsou tato naše slova pravdivá? Nebo je toho ještě mnoho, co
chceme stihnout? Jestliţe stíháme být připraveni na příchod našeho Pána a přitom jsme
ještě plní radosti – myslím, ţe jsme stihli všechno. Jednou z moţností, jak vykročit na
tuto cestu přípravy je – v plné důvěře se vrhnout do Otcovy milosrdné náruče s prosbou,
aby nás přijal jako své milované děti. On nás přijme. Bude nám s ním dobře, a pokud
v ní zůstaneme – proţijeme celý advent dobře. A určitě i jeho vrchol – tedy oslavu narození jeho Syna a konečně i tu chvíli, kdy ho uvidíme tváří v tvář. Poţehnanou dobu
adventní i vánoční čas plný milosti vám všem.
P. Stanislav Glac

Tradiční svatomartinské odpoledne pro děti
V neděli 16. 11. 2014 se na farní zahradě v Sedlčanech konalo tradiční svatomartinské odpoledne pro děti. Organizace se ujali mladí i zkušenější vedoucí z oddílu
TOM Jeleni.
V první části odpoledne, které začalo ve 14:00, se děti snaţily vydělat ţetony. Ty
mohly ihned směnit v chodbě fary, kde vyrostl improvizovaný obchůdek s nejrůznějšími
sladkostmi a hračkami. Oblíbeným nákupem byly opět i losy, které slibovaly moţnost
vyhrát jednu z hlavních výher celého soutěţení.
Ţetony se daly vydělat jak absolvováním oblíbené adrenalinové lanové dráhy, kterou
obsluhoval Martin Jelen, tak u konzervativnějších stanovišť. Těmi byly například: natahování gumového provazu, lovení dřevěných rybek, nebo třeba oblíbený skok v pytli.
Druhou část odpoledne pak krásně vyplnil úţasný kouzelník z nedaleké vesničky
Rovina – Honza Zdeněk. Nad některými triky zůstával opravdu rozum stát. Celý program uzavřelo losování hlavních cen a závěrečné poţehnání od otce Stanislava Zápotockého.
Na závěr se sluší poděkovat všem organizátorům, zúčastněným i úţasnému účinkujícímu za krásné odpoledne a popřát této naší milé tradici dlouhé trvání do příštích let.
Snad i za účasti více dětí z lavic kostelních.
LJ Junior
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Náměty, články a připomínky do příštího čísla 1/2015 posílejte na farní mail nejpozději
do 18. 1. 2015. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.

DD - Domov důchodců
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Narození Páně
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4. ne. adventní

Pravidelné bohoslužby

Ne 21.12.

Farní ples 2015
Jiţ tradičně na konec ledna si do kalendáře zapisujete FARNÍ PLES. V roce 2015 bude
malá změna. Místem konání bude opět hostinec „Na Růţku“ v Osečanech. K tanci
i poslechu zahraje osvědčená skupina Klasik. Na plese budou opět nějaká překvapení,
ale nebude to poslední pátek v lednu, ale o týden dříve, tedy v pátek 23. ledna 2015.
Prodej vstupenek bude zahájen na začátku příštího roku v sakristiích a na sedlčanské
faře. Pevně věříme, ţe ples podpoříte nejen svou hojnou účastí, ale i bohatou tombolou.
Nezapomeňte: 23. 1. 2015 od 19:30 FARNÍ PLES !

Bohoslužby o Vánocích 2014

30. 12. 2014 – 31. 12. 2014 – Tradiční dětský předsilvestr: Oslavíme Nový rok 2015
nanečisto uţ den před Silvestrem!. Sraz 30. 12. v 9:30 hodin před Jeleny (Primáře
Kareše 608, Sedlčany), s sebou 100Kč, spacák, dobré boty (na tábor půjdeme pěšky),
teplé oblečení, pokud máte, vezměte si s sebou prskavky :-) popř. rachejtle. Návrat
31. 12 v 10:33 h na autobusové nádraţí v Sedlčanech. Připraveny budou tradiční
zábavné hry!

Chlum Dublovice Kos. Hora Jesenice Počepice Vojkov

25. 12. 2014 od 14:30 – Vánoční zpívání v kostele sv. Martina: Přijďte se s celou
rodinou potěšit poslechem krátkého pásma veselých vánočních písní.

Sedlčany

Tomíci zvou

