Zveme vás
Poutní mše svatá sv. Václava na Chlumu bude v neděli 27. 9. 2015 v 9:30 hodin.

č. 5/2015
20. září

Posvícení v kostele sv. Jakuba ve Vojkově budeme slavit v neděli 4. 10. 2015 v 8:00
hodin, proto ten den nebude mše svatá v Kosově Hoře!
Zveme Vás na Tomíky! Je tu nový školní rok a Tomíci opět zvou kluky a holky na své
schůzky. Hrajeme si vždy v pátek od 15:00 do 17:00 hodin na faře v Sedlčanech. Tak
koukej dorazit. Mimo to nás 2. ‑ 4. října čeká Víkendovka v Berouně, tak se těšte.
Více info již brzy na jeleni.blog.cz
Farní táborák: V pátek 25. září od 17:00 Vás zveme na táborák na farní zahradě
v Sedlčanech Zváni jsou všichni farníci, a protože akce navazuje přímo na schůzku Tomíků, srdečně zveme také mladé Tomíky a jejich rodiče. Více informací na čísle
602 462 322.
Pouť do Staré Boleslavy! P. Martin Vlček nás všechny zve na pouť do Staré Boleslavy
v den slavnosti sv. Václava. Tedy v pondělí 28. žáří 2015. Odjezdy autobusu jsou vyvěšeny na každém kostele. Důležité je se přihlásit u P. Martina Vlčka. Tel. 607680782.

Pravidelné bohoslužby

FARNÍ LISTY

5/2015

Neprodejný občasník římskokatolické
farnosti Sedlčany. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám. 44, CZ 264 01
Sedlčany; tel.: +420 318 822 970;
IČ: 18608817; BÚ: 522364389/0800;
E-mail: farnost.sedlcany@centrum.cz;
www.farnost.sedlcany.cz. Redakční rada:
P. S. Glac (tel.: 728 145 740,
e-mail: pocepfar@gmail.com), B. Němeček, L. Jelen, J. Kolín.

Ne
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( z=zimní čas)

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 6/20155posílejte na farní mail nejpozději
do 17. 10. 2015. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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.Jdeme

do školy…

Milí farníci, opět jsme začali nový školní
rok. Někteří z nás už chodí do školy,
vysokoškoláci mají ještě čas a mnozí na
školu jen vzpomínáme. Důležité je vědět,
že začíná něco nového, že odněkud směřujeme někam. Pro nás pro všechny je cíl stejný a to je spočinutí v Bohu. Cíl je tedy
jasný. Ale cesta? Na té se rozhodně neobejdeme sami. Víme, že jedním z průvodců na
této cestě je Panna Maria. Vždy tichá, nenápadná a najednou tak důrazná. Vzpomeňme
na Kánu Galilejskou. Udělejte, všechno co vám řekne! To byl šok, nejen pro apoštoly…
Ano, Maria nás jasně směruje na svého Syna, který je cesta, pravda a život. V těchto
dnech jsme v církvi slavili dost Mariiných svátků. 8. září jsme slavili Mariiny narozeniny. 12. září svátek jména Panny Marie. 15. září památku Panny Marie Bolestné. Mariiny
narozeniny, svátek a připomínku velikého utrpení, které může prožít milovaná maminka,
která tolik miluje svého Syna a ví, že umírá z lásky k nám, celému lidstvu – sám nevinný. To si nikdo z nás nedovede představit. Proto buďme s Marií nejen, když s ní slavíme, ale i tehdy když trpí… Ona bude naší úžasnou průvodkyní, když je nám dobře, když
se nám daří, ale i tehdy, když budeme procházet všelijakými zkouškami a utrpením.
Buďme s ní jako její milované děti, vždyť ona je naší milovanou maminkou a ochránkyní. Bude nás vést, vždy po boku svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Přeji všem školákům i nám všem, abychom se bezstarostně vrhli do jejího náručí, a Maria nás provede
i tímto dalším školním rokem a přivede nás blíže k našemu společnému cíli.
P. Stanislav Glac
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života
každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní
eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie –
smlouva nová a věčná“. Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu
17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30 hodin v Brně na náměstí
Svobody a následným průvodem s Eucharistií.
Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější
svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních,
diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali
skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí,

obětní smlouvou slavenou v Církvi denně
až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty,
poutem lásky Boha k člověku, duchovní
hostinou a výsostným Božím darem, jímž
zdarma sytíme svou duši pro věčný život.
Proto je toto dnešní pozvání určeno všem
věřícím, rodinám, duchovním, řeholním
komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme Vás vybídnout
k osobní účasti a zároveň povzbudit ke
společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě
hlubšímu vnímání Církve jako tajemného
Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se
z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz. Srdečně také děkujeme všem, kdo se na
přípravách kongresu podílejí a kdo na
tento účel přispěli v celonárodní sbírce
o slavnosti Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě
jedna důležitá událost – Svatý otec František svolal na říjen do Říma Synodu
o rodině na téma Povolání a poslání rodiny v Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem Františkem Vás
chceme především vyzvat k modlitbě za
tuto Synodu. Modleme se společně za
dary Ducha Svatého pro papeže i všechny
synodní otce, aby závěry Synody na
přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem.
Srdečně Vám za to děkujeme a společně
všem žehnáme.

tahle kreativní dvojice vybrala Hvězdné
války. Děti se tak na 14 dní ocitly ve výcvikovém středisku rytířů Jedi, chránících mezigalaktickou republiku.
Mír však začal ohrožovat zlý senátor
Palpatýn, který převzal vládu
a z republiky udělal ze dne na den impérium. Výcvik mladých učedníků – Padavanů ‑ však přes mnohé ústrky neustal.
Ti se nakonec společně se svými místy
postavili zlu a zničili Palpatýnovu bitevní
loď – Hvězdu smrti. Ve výcviku se nejvíce dařilo učedníkům z planety Yavin a ti
za to byli po zásluze odměněni.
S prázdnou však neodešel nikdo. Všichni
si odvezli hromadu zážitků, které jim
může dát jen chvilka v přírodě se svými
přáteli.
Veliký dík za to, že se tábor opět vydařil
patří oběma programovým vedoucím, ale
i vedoucím ostatním, kteří především
díky skvělým kostýmům dokonale dokreslili táborovou atmosféru. Vše by se
samozřejmě neobešlo také bez naší skvělé kuchyně a hlavního vedoucího velkýho
Ládi alias Prácedara. Všichni se těšíme
na další ročník.
LJ Junior
Náboženství na ZŠ v Sedlčanech
Na základě zákonného počtu přihlášených dětí k výuce náboženství římskokatolické církve byl otevřen nepovinný
předmět náboženství na obou základnách
školách v Sedlčanech.
1. ZŠ Sedlčany
výuka probíhá ve středu od 13:30 do
14:15
2. ZŠ Sedlčany Propojení
Výuka probíhá ve čtvrtek
1. skupina 13:00 do 13:45
2. skupina 14:00 do 14:45

Star Wars 2015
Letošní táborovou hru pro děti tábořící
u Jezera Balvanů připravili Čip a Macan.
Téma bylo více než zajímavé, protože

V případě dodatečného zájmu o výuku
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tohoto předmětu se informujte u vedení
školy nebo u vyučující Mgr. Ivanky Čihákové na tel. čísle: 725 380 414.
P. Stanislav Glac

Na závěr použiji slova pana ředitele Nádvorníka: „Pan biskup Václav Malý působil jako skvělý vypravěč, skromný
a důvěryhodný člověk, který svoji práci
a roli ve společnosti vidí v kontextu
a hodnotí se velmi pokorně.“ Jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit.
Jana Hanzelková

Beseda s biskupem
Václavem Malým
Dne 20. května se v aule 2. ZŠ Propojení
konala beseda s otcem biskupem Václavem Malým. Tuto besedu zorganizovala
pro žáky 5. a 9. tříd i pro žáky nepovinného předmětu náboženství Ivanka Čiháková v rámci „Setkání se zajímavými
osobnostmi“. Kromě žáků a učitelů školy
se zúčastnilo asi 25 lidí z řad veřejnosti.
Otec biskup odpovídal na otázky, které si
pro něj připravili zástupci devátých tříd
Michaela Stolaříková a David Pilík.
Hovořil o svém dětství, o rodině, o své
vděčnosti za to, co mu darovali rodiče.
O tom, že dnešní rodiče tráví (nebo musí
trávit) většinu svého času v práci, děti
pak vychovávají jiní a jaká je to pro děti
škoda. Jeho biskupským heslem je POKORA a PRAVDA. Myslím, že díky
těmto ctnostem, může jako světící biskup
i známá osobnost vést lidi k Pánu Bohu.
Vzpomínal na politickou a občanskou
atmosféru 50. a 60. let, mluvil o Chartě
77, o své činnosti ve VONS (Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných) a v Občanském fóru. O svém věznění, o tom,
jak se angažoval v Sametové revoluci
a o tom, jak díky svým zkušenostem může nyní podporovat občany bojující za
svobodu v zemích, kde se ještě svobodu
vybojovat nepodařilo. Zdůrazňoval žákům jejich úžasné současné možnosti
díky svobodě a demokracii a všem nám
připomněl, jak je důležité vážit si toho,
co nyní máme, a o čem se lidem za minulého režimu mohlo jenom zdát. Důležité
poselství pro mladé zaznělo na konci
besedy se žáky 9. tříd ‑ přání, aby vytrvale hledali partnera, se kterým by žili
věrně až do smrti.

K Noci kostelů
29. května 2015 jsme se zúčastnili programu Noci kostelů kostele sv. Martina.
Vyslechli jsme přednášku otce Vojtěcha
Eliáše o problematice lepry. Tento kněz
je prezidentem organizace „Likvidace
lepry“, která se zaměřuje na pomoc obyvatelům Indie, Afriky a Jižní Ameriky,
postižených malomocenstvím. Uvědomila jsem si, kolik je kolem nás potřebných,
ať už v naší bezprostřední blízkosti nebo
ve vzdálených končinách. Jsem vděčná
všem lidem, kteří z křesťanské lásky obětují svůj čas i peníze, aby opravdu pomohli. Na konci rozdal P. Eliáš záložky
s citáty a já jsem dostala tento:
„Milosrdenství je pokračováním Boží
lásky k lidstvu“. To bych si chtěla zapamatovat. Pak jsme si poslechli písně od
kapely SF, přičemž jsme se pěkně odreagovali. Zajímavá byla závěrečná
skladba úprava Smetanovy Vltavy. Největší duchovní i umělecký zážitek jsem si
odnesla ze scénického tance Veroniky
a Dominika Čihákových a Elišky Krubnerové. Tanečníci navázali na báseň Jaroslava Nádvorníka o Máří Magdaléně.
Svůj scénický tanec zaměřili na duchovní
boj člověka, ve kterém zvítězila Boží
láska. Závěrečná společná modlitba za
město umocnila můj krásný dojem, který
jsem si z noci kostelů odnesla.
A na závěr malá anketa: Jak se to líbilo
nejmladším účastníkům Noci kostelů
Ondřeji Švejdovi a Danieli Hanzelkovi?
„Dobře se u toho spalo! :)“.
Jana Hanzelková
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