Zveme vás
Pozvání na katechezi
Ráda bych ve farnosti představila „Katechezi Dobrého pastýře“, kterou vypracovala
Sofie Cavalletti v Římě v 50. letech minulého století. Jedná se o celistvý program náboženské výchovy pro děti od 3 do 12 let, ale může obohatit i dospělé. Zvu vás tedy
v neděli 6. listopadu od 17 hodin na faru v Kosově Hoře. Sr.Tereza
Martinská pouť
Poutní mše svatá u sv. Martina v Sedlčanech bude v neděli 13. listopadu od 8:00 hodin.
Od 14 hodin se na farní zahradě v Sedlčanech uskuteční tradiční Martinská pouť. Zvány
jsou všechny děti i rodiče. Děti pobaví zábavné hry a rodiče si mohou posedět u kafíčka.
Zvou sedlčanští Tomíci.
18. - 20. 11. 2016 Sedlec Prčice - Víkendovka pro děti a mládež v roce Tajemství mezi
mužem a ženou. Objevování Teologie Těla (Jan Pavel II.) a manželství na téma - Jednota v rozdílnosti muže a ženy.
´V sobotu 20. 11. 2016 se uskuteční na faře v Kosově Hoře setkání s P. Ladislavem
Heryánem. Srdečně zvou Sestry svatého Kříže (tel.: 731 251 847).
20. 11. 2016 - Sedlec Prčice - NOPR: P. Jan Balík - Myšlenky z exhortace papeže
Františka o lásce a rodině Amoris laetitia.
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8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Út

18:00 (17:00 z) Sedlčany

St

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 7/2016 posílejte na farní mail nejpozději
do 19. 11. 2016. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 6/2016
23. řijína

Milí farníci,
Svatý rok Milosrdenství se nám chýlí ke
konci a završíme ho nádhernou slavností
Krista Krále. Jeho závěr budeme prožívat
v kontextu Slavnosti všech svatých
a amátky všech věrných zemřelých. Pro
nás jako farnost bude výjimečný den
5. istopad, kdy chceme společně putovat ke Svaté bráně milosrdenství na Svatou Horu.
Mnozí z nás jsme tam již byli při jejím slavnostním otevření nebo tam jezdíme pravidelně, nakolik si uvědomujeme potřebu milosrdenství, které dostáváme od našeho společného Otce. Potřebujeme milosrdenství jako jednotlivci, ale i jako rodiny či větší společenství, kterým je naše farnost. Měsíc listopad bude pro nás dvojnásobným požehnáním.
Požehnání ze stále trvajícího Svatého roku a zároveň měsíc modlitby za naše zemřelé.
Při procházení Svatou bránou či Bránou milosrdenství jsme se otevírali svá srdce a prosili Boha o milosrdenství. Svatý Otec ustanovit úžasné podmínky, proto, abychom mohli
denně získávat odpuštění časných trestů pro sebe – tedy nás žijící – ale i pro naše zemřelé. Toto privilegium zvláště pro naše zemřelé je výsadou měsíce listopadu a Svatý Otec
František jej rozšířil na celý rok a to je něco mimořádného. Využijme toho! Zvláště vy
co se nedostanete denně na hřbitov a na mši svatou ke svatému přijímání. Týká se to
skutků tělesného a duchovního milosrdenství.

Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života.
Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či
více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“
Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá:

dát najíst tomu, kdo má hlad a napít tomu, kdo trpí žízní

hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou

obléci ty, kdo nemají, co na sebe

navštěvovat nemocné a vězněné

pohřbívat mrtvé

tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté.

A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:

učit

radit především pochybujícím

těšit zarmoucené

posilovat

odpouštět

trpělivě vše snášet

ale také odpouštět ubližujícím

či modlit se za živé i za mrtvé

a napomínat hřešící.
Více to popisuje Katechismus katolické
církve v článku 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit,
těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět
a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného
milosrdenství spočívají obzvláště v tom,
že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že
hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na
sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno
z hlavních svědectví bratrské lásky; je to
také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí
s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco
k jídlu, ať jedná stejně“ (Lk 3,11).
„Raději dejte to, co je v mísách jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté“ (Lk 11,41). „Když bratr nebo sestra
nebudou mít do čeho se obléci a budou
mít nedostatek denní obživy, a někdo
z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem!
Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte
jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim)
to platné?“ (Jak 2,15-16).“
P. Stanislav Glac

Pastorační rada

Mše svaté na Dušičky

Milí farníci,
v závěru tohoto církevního roku bych byl
moc rád, aby se po dost dlouhé pauze
obnovila pastorační (farní) rada naší farnosti. Proto ustanovuji volební komisi ve
složení: Marie Soukupová, Stanislava
Jelenová a Milada Šimková.
Volit a navrhovat kandidáty může každý
katolík patřící do naší farnosti od 15 let
a zvolen může být kandidát od 18 let.
V neděli 30. 10. 2016 po mši svaté
v kostele sv. Martina bude navrhování
vhodných kandidátů členům volební komise. Poté v neděli 20 11. 2016 budou
na tomtéž místě volby do pastorační rady.
Další podrobnosti budou sděleny v kostele.
P. Stanislav Glac

Slavnost Všech svatých,
úterý 1. listopadu:
9:00 Sedlčany Mše svatá v kostele sv.
Martina v 17h nebude!!
14:30 Dublovice následně pobožnost
na hřbitově.
15:00 Jesenice následně pobožnost
na hřbitově.
16:30 Počepice

Víkendovka na Monínci
Na konci září patřila monínecká sjezdovka krom bikerů především sedlčanským
Tomíkům. Rekordních 28 dětí a kupa
vedoucích naplnila chatu uprostřed sjezdovky a páteční večer plný her, které
připravila Anička Hanusová, mohl začít.
Děti řádily a užívaly si programu plnými
doušky.
Sobotní den se nesl v turistickém duchu.
Celá výprava si zahrála šipkovanou, kterou pro své menší kamarády připravili
starší Tomíci. Cílem byl kámen Čertovo
břemeno. Řádně uťapaní si Tomíci užili
oběd a vydali se vyzkoušet tubing, lanové
centrum a zahrát si frisbee golf. Večer se
výprava přesunula do nedalekých Arnoštovic, kde krásnou mši sloužil nám dobře
známý P. Martin Vlček. Pozdní večer pak
opět vyplnily hry, které vyvrcholily partií
„senátu“. To je nekonečná hra, která tentokrát opravdu neměla konce a zůstala
kvůli blížícímu se svítání nedohrána.
Nedělní dopoledne bylo opět ve znamení
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(všeobecné kněžství) nese PR spoluodpovědnost za šíření poselství
spásy a proměnu pozemského řádu
duchem evangelia podle Kristova
příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk
1,8), viz kán. 225, §§ 1, 2 CIC. Aby
mohli plnit své úkoly, snaží se
všichni členové PR spolu se svými
pastýři o svou duchovní formaci,
další náboženské vzdělá-vání
a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
středa 2. listopadu:
13:00 Chlum následně pobožnost
na hřbitově.
14:00 Vojkov následně pobožnost
na hřbitově.
14:30 Kosova Hora, hřbitovní kaple sv.
Michaela.následně pobožnost
na hřbitově.
16:00 Počepice, následně pobožnost
na hřbitově.
16:00 Sedlčany Církvička!! následně
pobožnost na hřbitově.
Mše svatá v kostele sv. Martina nebude!!

§2
(1) Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti,
radit se o nich, nalézat možnosti
řešení, usnášet se na opatřeních,
poskytovat součinnost při je-jich realizaci nebo je přímo realizovat. Na
základě znalosti situace farnosti
podílet se na vy-tváření pastoračního programu.
(2) K úkolům PR zvláště náleží:
(a) probouzet a prohlubovat vědomí
spoluzodpovědnosti za farní společenství a oži-vo-vat spolupráci
jeho členů;
(b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu
předávání víry a je-jího prohlubování;
(c) podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti;
(d) přinášet podněty a návrhy pro
přípravu a slavení bohoslužeb a
pro živou účast ce-lého farního
společenství na liturgii;

O pastorační radě
I. Základní ustanovení
§1
(1) Pastorační rada (dále jen PR) je
poradním a pracovním orgánem
faráře, administrá-tora nebo moderátora společné duchovní správy
podle kán. 517, § 1 (dále jen faráře) CIC.
(2) Pastorační rada spolupracuje
s farářem při vytváření farní obce
tak, aby byla živým společenstvím
věřících podle slov: „Obec věřících
měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
(3) Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřské m a kněž-ské m úřa dě

(za stanov pro farní radu )
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me ani krok, ani krok od faraona. „Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex
20;2).
Magda Kohoutová

Děkujeme Vám z celého srdce za ni! Do
dalších let Vám přejeme mnoho zdraví,
Boží požehnání a mnoho vytrvalosti,
abyste i nadále mohli předávat krásu
lásky, úcty a věrnosti (nejen) každému
z nás.
Magda Kohoutová

Plodný čas

her a tubingu. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili a hlavně vedoucím v čele
s Klárou Čápovou, kteří nám tento zážitek tak krásně připravili. Těšíme se na
vás na Martinské pouti!
LJ Junior

slouchali příkazy faraona, ale bez něho
nám chyběl řád. Potřebovali jsme pravidla a Bůh nám seslal Desatero. Až do
Země zaslíbené jsme doputovat nestihli,
ale pevně věříme, že naše další generace
ji dosáhnou. Celým táborem nás doprovázela egyptská tanečnice, vypravěčka
(Veronika Čiháková), která nás vždy
každý den krásně do příběhu uvedla
a zdůrazňovala podstatné myšlenky duchovní i dějové.
Díky etapovým hrám se děti ocitly
v rozdílných situacích příběhu a vyzkoušeli své dovednosti a schopnosti. Každý
jednotlivec měl možnost sbírat body za
splnění egyptských zkoušek, mezi které
patřilo: písmo hieroglyfy, výroba opánků,
egyptské líčení, mumifikace, výroba košíku malého Mojžíše, bohové Egypta, lov
v poušti, bojová příprava a hebrejský
tance. Tyto body byly zviditelněny barevnou kůžičkou, kterou si dítě po získání
zkoušky přivázalo na putovní hůl a mimo
jiné, každý bod jednotlivce pomohl vlastní etapové skupině, za kterou dítě soutěžilo. Trojrozměrná bodovací mapa se
postupně z pouště proměňovala ve vysněnou zaslíbenou zemi.
Celé sobotní odpoledne až do pozdní noci
mezi nás přijel P. Vojtěch Smolka
z Arcidiecézního centra pro mládež Nazaret v Praze. Jeho obětavost nás nesmírně překvapila a tímto mu také velmi
děkujeme za sv. smíření.
Čas tábora byl plodný. Obdivuji, jak se
dokážeme v takovém velkém počtu mladých lidí plných kreativity, nápadů a názorů,… dohodnout a pro děti být jednotný tým. Troufám si říci, že pro každého
z nás z týmu je to velká škola života.
Sama ji úročím v jiných pracovních týmech. Jelikož během celé přípravy na
tábor a na táboře samotném se učíme
komunikaci, spolupráci, zodpovědnosti,
přátelství, lásce, pokoře a hlavně tomu,
že bez důvěry v Boží požehnání neudělá-

Tábor 2016

Ráda bych se s vámi podělila o obohacující čas strávený v blízkosti mých přátel
z vaší farnosti.
Letní prázdniny jsou za námi, přesto
s vděčností vzpomínám na ty dny
a všechna setkání, co přinesly. Jak už
bylo řečeno, i letos jsme se v hojném
počtu sešli na letním táboře na Ovčíně.
Děkuji také za možnost jet společně na
Světové dny mládeže do Krakova a za
všechny nespočetné zážitky s tím spojené.
Čeho si ale asi nejvíce vážím je, že se
mohu podílet na uskutečňování víkendovek na faře v Kosově Hoře. Ač jsem si už
tolikrát říkala, jestli mi ten čas, práce
i nervy stojí za to; jestli se raději nemám
zaměřit pouze na studium v Brně, věnovat se sportu nebo hudbě; neodradilo mě
to. Naopak. Život ve společenství mě učí
komunikaci a spolupráci, musím přebírat
zodpovědnost za úkoly mně svěřené,
otevírá mi dveře pro život v přátelství,
objevuji lásku i pokoru. Sport a hudba
nás také provází. Troufám si říci, že pro
každého z nás z týmu je to velká škola
života. Sama ji úročím v jiných pracovních týmech, na letních brigádách, ve
škole i v rodině. Jsem vděčná manželům
Čihákovým za veškerý čas a obětavost,
kterou do mladých investovali a stále
investují, abychom mohli růst. Tímto jim
chci za celý náš tým pogratulovat k jejich
20. výročí svatby:
Milý Martine a Ivko,
21. září to bylo dvacet let, co jste si udělili svátost manželství. Od té doby svoji
vzájemnou lásku sdílíte nejen mezi sebou, ale rozdáváte ji i mezi nás mladé.

Náboženství ve školách
Na základě svobodného vyznání a práva
na vzdělání ve svém vyznání byl na žádost rodičů otevřen nepovinný předmět
náboženství na:
1. ZŠ Sedlčany - středa
2. ZŠ Sedlčany Propojení - čtvrtek
ZŠ Jesenice - úterý/pátek - v jednání
Ještě o Karlu IV.
Těžko něco dodat k letošní záplavě článků a výstav. Na té reprezentativní
v Národní galerii se významně podílela
pražská Metropolitní kapitula. Karel IV.
měl pro církevní dění u nás zásadní význam ‑ vymohl na papeži zřízení arcibiskupství v Praze, při katedrále bylo tehdy
240 duchovních, z toho 60 kanovníků.
Nově založený Karlštejn převzal funkci
správního centra, a tak význam hradu
Vrškamýk skončil. Z Karlštejna se šířila
úcta ke svaté Kateřině Alexandrijské, jíž
Karel přičítal své vítězství u San Felice ‑
kostely na Tetíně, ve Višňové a jinde.
V Sedlčanech byl tehdy také oltář svaté
Kateřiny.
Oblíbený námět u Karlova dvora převzali
majitelé Sedlčan, páni z Rožmberka,
když po r. 1374 vyzdobili kostel svatého
Martina freskou Tří králů. A z Karlovy
doby až dodnes se udržela tradice rorátů,
ranních mší sloužených v adventu k úctě
Panny Marie. Také toto liturgické privilegium získal od papeže pro Čechy císař a
český král Karel IV. V listopadu si připomeneme výročí jeho úmrtí, zemřel na
Pražském hradě 29. listopadu 1378.
-bn4

Putování za Mojžíšem a Áronem
I tento rok se během prvních deseti dnů
v červenci uskutečnil letní katolický tábor na Ovčíně u Štětkovic.
Tentokrát jsme se ocitli v prostředí řeky
Nil v dobách Mojžíše. Rozsáhlý 24členný
tým, pod vedením Ivanky Čihákové, přiblížil skrze zážitkovou pedagogiku 39
zúčastněným dětem krásný příběh odvážného Mojžíše a průbojného Árona.
V duchu a řádu faraonových přání jsme
z počátku vítali našeho faraona (Honza
Stárek, později Tadeáš Biener) a klaněli
jsme se mu se slovy „Farao je Egypt,
Egypt je farao“. Jeho působivý příchod
při nástupech na nosítkách a se vznešenou hudbou v nás pěstoval velký obdiv
k němu. Později jsme však rozpoznali
jeho tvrdé srdce, které nás nutilo stále
těžce pracovat. Přáli jsme si svobodu,
zem, kde se nám bude žít dobře. Čím dál
tím více v nás rostla důvěra v Mojžíše
(Vít Staša) a jeho slovům. Mojžíš, jako
maličké miminko, připlul v ošatce po
řece Nilu až do náruče egyptské princezny (Eliška Mandíková). Pravá maminka
Mojžíše (Katka Soukupová) byla hebrejka, stala se kojnou egyptské princezny
a stejně jako jejího dalšího syna Árona
(Radek Mandík), Mojžíšova bratra, vychovávala v pokoře a úctě k ostatním.
Odchod z Egypta nebyl jednoduchý. Bolestně jsme pozorovali deset ran, které
Bůh seslal na Egypt. Nakonec nás přeci
jen farao propustil a my v opáncích, přepásáni a s holí v ruce se rozhodli vykročit
do neznáma. Až do této chvíle jsme po3

