Zveme vás
Poutní mše svatá sv. Václava na Chlumu bude v neděli 2. 10. 2016 v 9:30 hodin.
Posvícení v kostele sv. Jakuba ve Vojkově budeme slavit v neděli 2. 10.
2015 v 8 hodin, proto ten den nebude mše svatá v Kosově Hoře!
Nedělí odpoledne pro rodiny
V neděli 18. září 2016 přednese P. Radek Martínek, ThD, přednášku „Duchovní tvář
císaře Karla IV.“. Začátek v 15 hodin na faře v Sedlci-Prčici.
Děti na doprovodný program je nutné přihlásit do pátku 16. září na tel.: 777 058 911.

Pravidelné bohoslužby
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Náměty, články a připomínky do příštího čísla 6/2016posílejte na farní mail nejpozději
do 15. 10. 2016. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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Jdeme do školy…
Milí farníci, začínáme nový školní rok.
Začínáme ho pod záštitou svaté Matky
Terezy, jejíž svatořečení slavila celá církev minulou neděli 4. září 2016. Možná
by nebylo na škodu přiblížit tuto velkou
ženu a matku současné doby, a to nejen
krátce. Já si dovolím zdůraznit jeden rys či charisma jejího života. Prožívala jej pod heslem či mottem: „Není třeba dělat velké věci, stačí malé – ale s velikou láskou“. Její velké dílo, které se započalo na předměstí Kalkaty, se rozšířilo do celého světa díky její
lásce, kterou vtiskla svým následovnicím v kongregaci Misionářky lásky. Ale pozastavme se krátce nad její velikou láskou, se kterou brala do rukou každé odhozené dítě, či
potřebného nemocného člověka. Viděla v něm tvář Krista, a to i přes skutečnost, že ve
svém životě prožívala velkou duchovní temnotu. Stav duše a srdce člověka, který přes
veškerou snahu být blízko Bohu nedostává přímou odpověď a cítí se být na mnohé věci
sám. I nás Bůh, který zvláštním způsobem v tomto Svatém roce milosrdenství nastavuje
svoji tvář lásky, volá skrze svatou Matku Terezu k malým věcem, nechce nic velikého,
ale s velikou láskou. A toto chci popřát všem, hlavně dětem a mládeži, aby se nebáli
i takto vydávat svědectví o své víře. Nás dospělé zvu k modlitbě za děti a mládež na
přímluvu svatého Antonína, který je jejich patronem.
P. S. Glac

Výuka náboženství
Pro výuku náboženství na základní škole prosím kontaktujte třídního učitele nebo
ředitele školy, případně Mgr. Ivanku Čihákovou (tel.: 725 380 414).
Pro výuku náboženství na faře kontaktujte P. Stanislava Glace (tel.: 728 145 740,
e-mail: pocepfar@gmail.com)¨

Chystá se Farní rada
Milí farníci, jak jsem již hovořil, dostali jsme za úkol dát dohromady Pastorační radu.
Pastorační rada pomáhá duchovnímu správci v pastoraci. S mnohými úkoly, které leží
na jeho bedrech, mohou její členové pomoci. Farní radu zpravidla tvoří duchovní správce, ostatní kněží a zástupci řeholních společenství na území farnosti a minimálně 6 členů
z farního společenství. Polovinu jmenuje duchovní správce a polovinu volí věřící lid. Ve
farnostech, kde proběhlo slučování je vhodné, aby byl jmenován alespoň jeden zástupce
z každé bývalé farnosti.
Volby do farní rady proběhnou v měsíci říjnu.

KATECHEZE DOBRÉHO
PASTÝŘE

s každým dalším cizincem jsem znovu
objevovala, že křesťané opravdu nejsou
jen v naší České republice, ale po celém
světě, který spojují v úžasný celek. Ano,
to všichni víme, ale když mě například
jednoho rána silně objal Venezuelec, dal
mi pusu na obě tváře a následně jsme
slavili mši svatou, začala jsem tento fakt
vnímat úplně jinak.
Mezi lidmi tam zůstávala dobrá nálada
přesto, že jsme občas stáli několikahodinové fronty na vstupy, hodinové na jídlo
nebo jezdili namačkáni v tramvaji. I v tak
namáhavých chvílích vypadali organizátoři spokojeně. Jak to? Odpověď jsem
slyšela při jedné z katechezí: „Postoj milosrdenství – lásky k druhému přesahuje
city kladné i záporné, a tak dochází
k naplnění našeho lidství.“ V jednom
kázání jsem si všimla myšlenky, která
zněla asi takto: „Ježíš přišel na zem, aby
nám ukázal jaký Bůh je, protože jinak
bychom to nevěděli a o věcech Božích
mluvil velmi jednoduše, ne proto, že by
tak jednoduché byli, ale protože jinak
bychom je nepochopili.“ K tomu mě napadá jedno, světové dny mládeže tu jsou
proto, abychom poznali Boha a jeho církev, protože jinak bychom ji neznali úplně. S těmito a dalšími myšlenkami jsem
domů neodjížděla jen já, ale i dalších
15 lidí z našeho kraje a celkem 2,5 milionu lidí z celého světa. Je to v našich srdcích, takže se není čemu divit, že o tomto
zážitku vyprávíme ve vlaku, mezi přáteli,
na rodinných oslavách nebo třeba při
projektu na hodině angličtiny.
Veronika Čiháková

V naší farnosti začne další ročník katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 let.
První setkání chystáme 10. října od
16 hod. na faře v Kosově Hoře. Program
této katecheze hlásá dětem evangelium
tak, aby se v nich probudila radostná odpověď Bohu a připravuje je na vědomé
slavení mše svaté. Během října také plánujeme setkání pro dospělé, kteří se
o této katechezi chtějí dozvědět víc
a seznámit se s kapitolou liturgie. Termín
upřesním (tel.: 731 251 847, e-mail:
s.tereza@email.cz).
S. Tereza

Co mi dal Krakov
O světových dnech mládeže
s papežem je těžké cokoliv říci. Je to jako
s láskou, těžko se popisuje.
Na otázku, co jsem si z celého
setkání odnesla, bych asi odpověděla, že
naději. Nemám na mysli takovou tu naivní přehnaně nadšenou naději, že odteď
bude všechno jiné, lepší a bez problémů.
Je to spíš vědomí hlubokého jistoty, pokoje. Jako když muže ve válce uklidňuje
vědomí, že doma na něj čekají lidé, kteří
ho mají rádi. Takováto hluboká naděje se
nezíská za pět minut, je to souhrn mnoha
prchavých okamžiků.
Skrze předprogram jsem poznala
kus Polska, země, ve které je víra o mnoho více součástí života celé společnosti
a Poláky, tolik štědré a přívětivé. A to
nejen ti, co mě přijali ve své rodině. Na
hlavním programu pro mě bylo velmi
silným zážitkem přátelství mezi všemi
účastníky, které z lidí přímo vyzařovalo.
Mohla jsem se začít bavit s kýmkoliv bez
jakékoliv záminky nebo objektivního
důvodu, prostě jen tak. Z rozhovoru

Piráti - Jeleni 2016
V neděli 17. července se naše tábořiště
v Trkově u Jezera balvanů proměnilo
v pirátskou loď, která se vydala na 142

Freska vábí obdivovatele

denní dobrodružnou plavbu. Na palubě
plulo 16 pirátských kapitánů, 44 dětí
a také skvělý personál, který se staral
o naše vyhladovělá bříška. Ihned po příchodu byly děti rozděleny do 6 skupin,
které mezi sebou následující dny soupeřily v nejrůznějších hrách.
Cílem naší plavby bylo vyloupit poklad
v pevnosti Naxos a také malé ostrůvky,
kterými jsme po cestě proplouvali. Aby
se nám to podařilo, museli jsme potrénovat různé dovednosti, naučit se vázat uzly, potápět se, poznat různá souhvězdí
a dokonce si i postavit vlastní plavidlo.
Za dobře naučené dovednosti získávaly
děti hodnosti. V polovině tábora v neděli se na své děti přijeli podívat maminky a tatínkové, kteří si s námi na
chvíli zahráli na piráty a především doplnili zásoby jídla na další týden plavby. Po
odjezdu rodičů byla úžasná mše
s Honzou Böhmem, který nechal děti, ať
zachrání své kamarády před imaginární
hrozbou. V průběhu druhého týdne jsme
na táboře přivítali dvě výjimečné návštěvy. Nejprve přijeli koně, na kterých
se děti mohly projet, a potom nás navštívil loutkoherec od asociace TOM, jež si
pro nás připravil pohádku O princezně na
hrášku. Vprostřed druhého týdne jsme si
udělali menší puťák do skuhrovského
lomu pro elixír neporazitelnosti, který
všichni museli vypít před velkým bojem,
konajícím se poslední pátek.
Poslední den, den velkého a očekávaného
boje, byl nejnapínavější. Po vyhlášení
vítězů tábora jsme všichni společně vyrazili získat poklad do pevnosti Naxos, což
se nám nakonec podařilo. Poklad skrýval
spoustu zlata v podobě bílých fidorek.
Následovala slavnostní a závěrečná večeře. V sobotu jsme pečlivě vyklidili své
kajuty a s báječným pocitem krásně prožitých čtrnácti dnů odjeli domů.
Lucie Benešová

Letos v lednu byla freska Průvodu a klanění Tří králů posvěcena a představena
veřejnosti za veliké účasti lidu. Od té
doby však zájem o ni neopadá. Přišli žáci
a studenti ze základních i středních škol
(někteří byli v kostele poprvé) a děti,
které pak strávily v knihovně „Noc
s Andersenem“. Zájem měli i abiturienti,
kteří se v Sedlčanech po letech sešli na
večírek. Také návštěvníci „Noci kostelů“
i městských slavností Rosa. Kromě účastníků lednového svěcení se na fresku přišlo podívat a výklad vyslechlo za I. pololetí dalších cca 300 lidí.
-bn-

Otevření kostela veřejnosti
Díky iniciativě paní Mileny Šimkové
a ochotě dalších farníků se podařilo
v průběhu srpnových sobot otevřít brány
kostela sv. Martina široké veřejnosti.
Návštěvníky kostela se stali většinou
turisté, kteří o prázdninách navštívili naše
město a se zájmem si prohlédli interiér
nestarší stavby v Sedlčanech. V průměru
navštívilo kostel cca 20 osob každé sobotní odpoledne. Tato iniciativa může být
základem pro budoucí spolupráci farnosti
a Městského muzea Sedlčany.
-ljOprava
Opravte si laskavě na titulní straně Farních listů z 5. června t.r. pořadové číslo
na správné: „č. 4/2016“ (je správně uvedeno v tiráži). Redakce se Vám tímto
velmi omlouvá.
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