Zveme vás

Počepické dvorní slavnosti
Milí farníci, chci vás pozvat na Počepické „dvorní“ slavnosti, které se uskuteční v neděli
21. 6. 2015 od 16 hodin na faře. Pro zpestření, kromě hudby, máme příslib, ţe mezi nás
opět zavítají šermíři. Chci srdečně pozvat i všechny vás, kteří nejste přímo z Počepic
a přilehlých obcí, ale jste z naší velkofarnosti Sedlčany. Mé pozvání platí i pro všechny
kněze, kteří zde působili, i pro ty, kteří působí v okolních farnostech.
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Jarní poutě
Poutní slavnost Nejsvětější Trojice v Jesenici a v Dublovicích bude o nedělních
mších svatých 31. 5. 2015.
Slavnost Božího Těla na Vysokém Chlumci bude v neděli 7. 6. 2015 v 10 hodin, proto
nebude tento den mše sv. v Jesenici ani v Počepicích!
Poutní mše svatá v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Líchovech bude v pátek
12 6. 2015 v 16 hodin.
Poutní mše svatá v kapli sv. Antonína ve Štětkovicích bude v pátek 12. 6. 2015
v 18 hodin. Večerní mše svatá v Kosově Hoře ten den nebude!
Poutní slavnost sv. Jana Křtitele v Počepicích bude o nedělní mši svaté 21. 6. 2015.
Počepické dvorní slavnosti budou v neděli 21. 6. 2015 od 16 hodin na faře.
Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele v Křepenicích bude v neděli 28. 6. 2015
v 9:30, proto ten den nebude mše svatá na Chlumu!

Pravidelné bohoslužby
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8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice
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18:00 (17:00 z) Sedlčany
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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
(15:30z)
( z=zimní čas)

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 4/2015 posílejte na farní e-mail nejpozději do 12. 6. 2015. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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NOC KOSTELŮ
Touha po moci a majetku nezná mezí. V tomto systému, který má sklon pohlcovat všechno za účelem navýšení zisků, je cokoli křehkého – jako například životní prostředí – bezbranné vůči zájmům zbožštěného trhu, které se staly absolutním zákonem. Za tímto postojem se skrývá odmítnutí etiky a odmítnutí Boha.
(Papeţ František: EVANGELII GAUDIUM, Řím 2013)

Váţení návštěvníci
Noci kostelů!
Chceme vás přivítat v našem kostele sv. Martina. Kdyţ se řeknou v této době Sedlčany
– nebo kostel sv. Martina ‑ kaţdému hned vyvstanou na mysli „fresky“. Je dobré si uvědomit, ţe toto odhalení dědictví našich otců, které jak pevně věřím, se nám letos podaří
uskutečnit, poukazuje na kulturu, ve které vznikly ‑ a to je křesťanství. Přicházíte, abyste proţili tyto chvíle v prostoru, kde člověk hledá a mnohdy nachází útěchu pro svou
duši. Program dnešního večera nás má uvést do této atmosféry. Přeji vám, aby chvíle,
které strávíte v kostele, byli pro vás přínosné. Kéţ se vám pootevře vhled do ţivota našeho farního společenství, a tím do celé církve a Bůh se dotkne vašich srdcí.
P. Stanislav Glac
Program Noci kostelů u sv. Martina 29. 5. 2015
19:00 – 19:05
19:05 – 19:10
19:10 - 19:40
19:40 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30

ZVONĚNÍ KOSTELNÍCH ZVONŮ
ZAHÁJENÍ PROGRAMU - P. S. Glac
DUCHOVNÍ HUDBA -Varhany: Z. Havlíček, trubka: Š. Balcarová
FRESKY V PRESBYTÁŘI KOSTELA - B. Němeček
LIKVIDACE LEPRY - přednáška, P. Dr. V. Eliáš
HUDBA MLADÝCH - SF KAPELA
ZAMYŠLENÍ - DRAMATICKÝ BLOK - V. Čiháková, E. Krubnerová
ZAKONČENÍ, MODLITBA ZA MĚSTO - P. S. Glac

17:00 - 20:00 ORGANIZOVANÁ PROHLÍDKA VĚŢE

Tři králové jdou staletími
Když se Ježíš narodil v Betlémě judském
za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se.
„Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme hvězdu jeho na východě
a přišli jsme se mu poklonit.“
(Evangelium sv. Matouše, kapitola 2.)

spořitelny a.s., na kterém jsou ukládány
pouze prostředky pro tento účel. Aktuální
stav účtu včetně přislíbených darů
k 20. 5. 2015 činí 408.710 Kč, (v tom je
zahrnut dar Města Sedlčan 200.000,- Kč).
Zbývá tedy ještě zajistit 91.290 Kč. Pomozte prosím i Vy svým příspěvkem
k odhalení tohoto pokladu mimořádného
významu. Jak můţete přispět svým finančním darem?
 Bezhotovostním převodem na speciální účet u České spořitelny a.s., oblastní
pobočka Sedlčany,
číslo účtu: 3858268319/0800.
 Vkladem hotovosti na výše uvedený
účet v pobočce České spořitelny.
 Sloţenkou na výše uvedený účet.
 Zakoupením certifikátu „FRESKY
PRO SV. MARTINA“ v hodnotě 500,a 1.000,- Kč v průběhu „Noci kostelů“
nebo v sakristii kostela sv. Martina
a v ostatních kostelích farnosti (před a po
bohosluţbách).
Darem hotovosti do pokladničky ve vestibulu kostela sv. Martina.
Jména nejvýznamnějších dárců budou
vyryta na pamětní destičku, která bude
umístěna v kostele. Pro daňové slevy
Vám P. Stanislav Glac potvrdí příjem
daru a zodpoví také Vaše případné dotazy. Kontakt tel.: 728 145 740;
e-mail.: pocepfar@gmail.com
Podaří-li se obnovit odkaz minulosti,
o kterém mnoho generací vůbec nevědělo, stane se unikátní gotická freska bezpochyby chloubou celého našeho města.
-bn-

Ţe by se tři králové mohli objevit
i v Sedlčanech, zní neuvěřitelně. A přece,
kdyţ naši předkové v roce 1913 chtěli
před arcibiskupskou vizitací nově vymalovat presbytář (kněţiště), objevili pod
vrstvou malby staré fresky, o nichţ do té
doby nikdo nevěděl. Do děkanské pamětní knihy pořídili podrobný popis a náčrty
a pořídili také několik málo fotografií.
K restaurování fresek se však nepřikročilo (asi kvůli vypuknutí války) a byly opět
zabíleny.
Z iniciativy sponzora, který celý průzkum
financoval, byly loni v květnu a červnu
provedeny restaurátorské sondy na stěně
u sakristie, které potvrdily původní malbu
ze 14. století na námět „Klanění tří králů“. Výslednou odbornou zprávu se závěry průzkumu si můţete prohlédnout na
www.farnost.sedlcany.cz. Zpráva se stala
vodítkem pro další postup restaurování
fresek. O objev fresek se zajímala i média, www.sedlcanske-noviny.cz, Český
rozhlas nebo FTV Prima. Římskokatolická farnost Sedlčany, která je financující
stranou celé akce, má uţ zajištěné odborné zrestaurování fresky a veškerá nutná
legislativní povolení. Na všechny práce
bude dohlíţet Národní památkový ústav.
Předpokládá se termín restaurátorských
prací v červnu aţ červenci 2015, samozřejmě při získání dostatečného mnoţství
finančních prostředků. Restaurování fresky velké 5 x 8 metrů je předběţně odhadnuto do 500.000,- Kč.
Pro obnovu fresek byl zřízen speciální
účet č. 3858268319/0800 vedený u České

Kříţová cesta přírodou
V sobotu 28. března se konala kříţová
cesta po okolních kříţcích a kapličkách.
Ráno v devět hodin před kostelem sv.
Martina v Sedlčanech se sešla skupina
7 poutníků. U kříţe vedle kostela jsme
zahájili kříţovou cestu a vydali se smě2

Borotice 2015

rem na kotlinu. Počasí nám přálo a cesta
rychle ubíhala. Od kotliny jsme se ubírali
na Chalupy a zde přes kopec po cestě do
Kňovic. V jedné z kapliček nás překvapil
obrázek. Nebyl zde podle našeho názoru
ţádný svatý, nýbrţ nějaký „Merlin“
s mečem u pasu jedoucí na okřídleném
koni. Z Kňovic naše kroky vedly k nově
opravené kapličce nad Chlumem. Jelikoţ
nám na naší cestě scházela dvě zastavení,
vyrobili jsme si kříţ z přírodních materiálů, a hned bylo kde zastavit. U kostela na
Chlumu jsme kříţovou cestu ukončili
a počkali na automobilový odvoz zpět do
Sedlčan.
Příjemný pochod spojený s kříţovou cestou a poznáváním okolních kapliček
a kříţků se nám velice líbil a dá-li Pán
Bůh, tak jej s radostí příští rok zopakujeme.
V.J

Osmého května se letos opět konalo vikariátní setkání dětí v Boroticích. Akce
známá jako „Neváhej a skoč“ letos i díky
krásnému počasí přivítala 96 dětí. Den
plný her zahájil orientační závod, který
připravili mladí z TOM Jeleni vedení
katechetkou Stanislavou Jelenovou. Ta
má ostatně organizaci celé akce na svědomí.
Nejlepší čas nakonec patřil skupince
zčásti tvořené také sedlčanskými ministranty. Ti museli krom rychlých nohou
prokázat, ţe mají také bystrou mysl a na
stanovištích plnit úkoly s jedním společným jmenovatelem. Tím byl světec Jan
Bosco, od jehoţ narození uplyne letos
200 let. Tento svatý byl také hlavním
tématem povídání, které si děti po vydatném obědě, vyslechly od Marcely
Ţemličkové, Ivky Čihákové, Jarka Kučery, Ludmily Musilové a manţelů Hanzelkových.
Duchovní část odpoledne završila mše,
kterou kromě domácího P. Josefa Andrejčáka slouţil také biskup Karel Herbst.
O krásnou muziku při mši se postarala
schola z Mníšku pod Brdy pod vedením
Daniely Feltové.
Celý den završilo opékání buřtů, při kterém se děti dozvěděly výsledky dopoledního klání. Akce se vydařila! Všem, kteří
se na ní jakýmkoli dílem podíleli, patří
veliké Pán Bůh zaplať.
LJ Junior

Výprava za pokladem
S dětmi z TOMíků jsme se v neděli
19.dubna vydali podle zprávy ze starého
deníku, pátrat po pokladu, skrytém
v Kolihovských lesích. Po cestě jsme
potkali skupiny skautů vracejících se ze
srazu na Červeném Hrádku. Při hledání
zpráv a plnění úkolů, jsme si uţili spoustu zábavy a také jsme si zahráli na dělostřelce. Šifry nás dovedly aţ k Hadí studánce, od níţ jsme vyrazili po zadaném
azimutu. U nedalekých bříz byl pod kamenem skryt hledaný poklad plný starodávných mincí a sladké odměny. Na místě jsme si zahráli na dobývání kót a poté
se vydali zpět do Sedlčan, kde na nás jiţ
čekali rodiče.
V.J.

První svaté přijímání
V neděli 7. června přistoupí v kostele sv.
Martina v Sedlčanech 7 dětí k prvnímu
svatému příjímání.
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