Zveme vás
Scénické oratorium „Mistr Jan Hus“ bude provedeno v neděli 21. června
2015 v kostele sv. Martina v Sedlčanech od 16 hodin.

Letní poutě
Poutní slavnost Navštívení Panny Marie v Radíči bude v neděli 5. 7. 2015 ve 14 hodin, proto nebude tento den mše svatá na Chlumu!
Poutní mše svatá v kapličce sv. Anny ve Vápenici bude v sobotu 25. 7. 2015 ve 14
hodin.
Poutní slavnost sv. Jakuba ve Vojkově bude v neděli 26. 7. 2015 v 8 hodin, proto ten
den nebude mše svatá v Kosově Hoře!
Poutní mše svatá v Solopyskách bude v neděli 9. 8. 2015 v 14 hodin.
Pouť Nanebevzetí Panny Marie v Sedlčanech bude v neděli 16. 8. 2015 v 8 hodin na
Církvičce. V sobotu 15. 8. 2015 i v neděli 16. 8. 2015 jsou mše svaté na Církvičce!
Poutní slavnost sv. Bartoloměje v Kosově Hoře bude v neděli 30. 8. 2015 v 8 hodin.
Poutní mše svatá na Chlumu u sv. Václava bude v neděli 27. 9. 2015 v 9:30 hodin.

Pravidelné bohoslužby
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Náměty, články a připomínky do příštího čísla 5/2015 posílejte na farní mail nejpozději
do . 12. 9. 2015. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 4/2015
28. června 2015
Prázdniny
.Milí farníci,
prožíváme požehnaný čas poutních slavností. Je to čas, kdy chceme načerpat
mnoho sil na čas dovolených a prázdnin.
Možná se mnozí pozastavíte nad tím,
proč teď čerpat… vždyť budeme odpočívat. Někdo možná i doslova bude potřebovat načerpat sílu, aby mohl kvalitně odpočívat. Já bych rád hovořil o síle ducha, abychom o prázdninách si nedali pohov. Ke kvalitnímu odpočinku těla patří i svěžest duše
či ducha. Jednou z dominantních poutí v našem kraji je Boží Tělo na Vysokém Chlumci.
Letos nám Pán dopřál až moc krásné počasí. Bylo veliké teplo, přesto se nás sešlo okolo
150 poutníků. Hlavním celebrantem i kazatelem byl P. Jan Böhm. Mimo jiné nám připomněl velikost boží lásky, a to i přesto, že jsme slabí, padáme – někdy možná jsme i vypočítaví. Bůh s námi stále počítá. Tuto pravdu potřebujeme ve svých srdcích oživovat
stále. V závěru mše svaté jsme se poklonili Pánu a šli průvodem nahoru – do horních
nádvoří. Ježíš nás vede i v našem životě stále výš – blíž k sobě. Přeji vám i sobě, aby
tomu tak bylo i o prázdninách a dovolených. Požehnaný prázdninový čas.
Na závěr chci znovu poděkovat P. Janu Böhmovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě i slavení nádherné pouti na Vysokém Chlumci.
P. Stanislav Glac
Likvidace lepry
Do programu Noci kostelů přispěl svou velmi zajímavou přednáškou s promítáním fotografií P. Dr. Vojtěch Eliáš, pracovník pražského centra „Likvidace lepry“. ‑ Od biblických dob provází lidstvo strašná, znetvořující nemoc: malomocenství, lepra. Příznivé
podmínky pro šíření lepry jsou teplo, vlhko a chudoba. Počáteční stadium se snadno
pozná tak, že dotyčný nereaguje na bolest při píchnutí jehlou do podezřelých světlejších
míst na pokožce Když je lepra rozpoznána včas, stojí její vyléčení, trvající 6 měsíců,
přibližně jen 150 až 200 korun měsíčně. K léčbě se používají širokospektrální antibiotika. Nemocný, který není léčen, po několika letech zemře. Finanční dary z České republiky zcela pokrývají provoz dvou „Nemocnic svatého Josefa“, které léčí lepru v Indii.
Nyní se pomoc rozšiřuje také do dalších zemí v Africe a Jižní Americe. – Informace na:
www. lepra.cz
-bn-

Václav Malý se žáky náboženství
Po besedě v rámci „Setkání se zajímavou osobností“ na 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech se
tamtéž otec biskup Václav Malý setkal se žáky nepovinného předmětu náboženství
z 1. ZŠ a 2. ZŠ Propojení. Setkání bylo velmi otevřené, a to jak ze strany dětí, tak i ze
strany otce biskupa. Děti chválil, že mají odvahu a touhu se vzdělávat v oblasti své víry.
Vyprávěl jim, jak prožíval důležité momenty svého duchovního života, jako je např.

první svátost smíření, jak je např. vděčný
za své rodiče, jejich lásku a přítomnost
maminky v domácnosti, ač byla vystudovanou právničkou. Před společným vyfotografováním se společně se žáky pomodlil. Václav Malý opouštěl 2. ZŠ Propojení se slovy: „Děkuji vám za krásné
setkání, které jsem s vámi mohl prožít.
Budu o něm vyprávět všude, kam přijdu“.
Ivanka Čiháková

byla početně slabší, ale nehodlala boj
proti žluto-červeným vzdát. Po úporném
boji se na konci hrací doby rozhodli černo-bílí zaútočit s veškerou municí. Podařilo se. Ukořistěné zástavy a poklady pak
uschovali s bandou bojovníků a dočkali
se konce hrací doby.
Bitvu nakonec podruhé v historii vyhrála
armáda bílá. Všichni si ale užili skvělou
zábavu a těší se na další ročník. Bitvě
zdar!
LJ Junior

Bitva čtyř generálů
Z pátku prvního na sobotu druhého května se v lesích u Slavňovic poblíž řeky
Sázavy konal další ročník již tradiční
„Bitvy čtyř generálů“. Toto klání oddílů
tábořících přes léto u Trkova na tábořišti
u Jezera balvanů, bylo v mnohém velice
zajímavé. Přestože se tato akce koná již
mnoho let, přinesla letos zlomy a taktiky
prozatím nevídané.
Klání, ve kterém jde o dobytí zástavy
a pokladu konkurenčních armád za pomoci hadrových koulí, se letos opět zúčastnily čtyři armády. Tradiční účast armády modré však byla znemožněna nízkým počtem bojovníků, a tak její místo
v bitvě zabrala odnož armády žluté –
černí.
Hra započala v pátek odpoledne a již od
začátku se armády nešetřily. Bílí napodruhé dobyli týl početně nejslabší armády
černých a společně s částí armády červených se vydali na výpravu, která měla do
večera uzavřít za hradbami nejpočetnější
armádu žlutých. Podařilo se. Černí mezitím úspěšně dobyli týl oslabené armády
červené a do druhého dne, ve kterém se
mělo bojovat na neznámém poli, drželi
červenou zástavu a poklad.
Na nezmapovaném poli byli bílí ráno
krátcí na útok žluto-červené koalice
a přišli o všechny držené poklady a zástavy. Také armáda černých neustála útok,
a tak vznikla černo-bílá koalice, která

Počepická farnost před 70 lety
Byl květen 1945. Lidé rozechvělí událostmi, které se kolem nich valily jako
povodeň, stáli na křižovatce dějin a poslouchali pražský rozhlas volající o pomoc. „Všude bylo plno pláče. Někteří se
vydali na cestu ku Praze. Jiní zakopávali
nejnutnější věci, zabalovali, aby je mohli
někam ukrýt, největší soužení bylo, kam
dát malé děti. Hlavně v noci z 5. na
6. května lidé celou noc nespali, modlili
se a byli připraveni na útěk, neboť se
říkalo, že Němci táhnou od Milevska,
všude pálí a zabíjejí.“ Tyto a jiné vzpomínky na květnové dny poskytuje počepická farní kronika.
V Rovini došlo ke střetu s dvěma vojáky
SS, kteří přišli ze Sedlčan. Místní dělník
František Chmátal byl při tom zastřelen
ranou do srdce. Když se 9. května Praha
radovala nad osvobozením, měl Chmátal
v Počepicích pohřeb. Zanechal po sobě
šest dětí, kterým pak lidé značně pomohli
sbírkou peněz a zaopatřením pracovních
míst. Chmátal nebyl jedinou obětí. Po
potyčce, která se mu stala osudnou, byl
na cestě zpět do Sedlčan za nejasných
okolností zastřelen i jeden z esesáků.
Němečtí vojáci se hodlali pomstít
a v noci obklíčili obec… „Poněvadž
padlo podezření na rovinské jinochy, byla
přivezena mrtvola toho zastřeleného do
Roviny, všechno mužské obyvatelstvo
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bylo svoláno na náves, tam jim stříleli
nad hlavami, vybrali 12 jinochů a odvedli
je i se starostou do Sedlčan, tam měli býti
zastřeleni.“ V Sedlčanech na náměstí je
vojáci vyrovnali do řady, kde hodinu
a půl očekávali svůj konec. Nakonec byli
ušetřeni.
Rudá armáda přijela do Počepic první
poválečnou neděli 13. května. Ten den se
v počepickém kostele konala slavná mše,
při níž všichni mladí muži, kteří měli být
v Sedlčanech popraveni, přistoupili ke
svatému přijímání. Sešly se obrovské
zástupy lidu. Po mši následovaly fanfáry,
slavnostní projevy, zpívaly se národní
hymny. Když se 31. května konal první
poválečný průvod Božího těla, žasl nad
počtem přítomných i starý farář. Počepice
takový průvod nikdy neviděly. Nadešel
čas nové naděje.
-tzInformace o stavu projektu
obnovy historických fresek
u sv. Martina
Farnost díky štědrosti dárců má na speciálním účtu celkem 420.710,- Kč. Projekt
finančně podpořilo Město Sedlčany, významní regionální podnikatelé a mecenáši. V neposlední řadě i desítky farníků
formou zakoupení pamětního certifikátu.
Byla uzavřena smlouva o dílo
s akademickou malířkou a restaurátorkou
Theodorou Popovovou. Smluvní cenu se
podařilo snížit na 455.000,- Kč s tím, že
práce samotné budou zahájeny začátkem
července a dokončeny nejpozději do listopadu 2015.
K dosažení plného pokrytí ceny díla je
třeba ještě zajistit 29.290,- Kč tj. např.
zakoupením 59 ks certifikátů à 500,Kč. Prosím neváhejte podpořit historické
dílo pro budoucí generace a v sakristii si
zakupte certifikát pro sebe nebo své blízké. Doporučte prosím tuto formu podpory
i svým přátelům, kteří kostel pravidelně

nenavštěvují, ale chtějí významné dílo
také podpořit.
Dar na obnovu fresek je možno si odečíst
z daní. (podpis darovací smlouvy od
P. Glace – rovněž k dispozici v sakristii
nebo po dohodě na tel. 728 145 740;
e-mail.: pocepfar@gmail.com )
Ladislav Jelen

Milí farníci, srdečně vás zveme na
POČEPICKÉ
DVORNÍ SLAVNOSTI
které se konají v neděli 21. 6. 2015
v Počepicích.
Program:
11:00 SLAVNOSTNÍ EUCHARISTIE
KE CTI SV. JANA KŘTITELE
16:00 POŽEHNÁNÍ V KOSTELE
PODĚKOVÁNÍ
ZA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ
16:30 Po slavnostním požehnání se přesuneme na POČEPICKOU zahradu. Při
vstupu nás ovane vůně čerstvě pečeného
prasátka a mnoho dalších překvapení. Po
celý čas nám bude hrát živá hudba. Můžeme se těšit na představení šermířů. Pro
děti bude připraven skákací hrad.
Zváni jsou úplně všichni!
Těšíme se na vás.
POČEPIČTÍ FARNÍCI
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