1817 Václav Hanka nalezl 16. září ve věži kostela ve Dvoře Králové nad Labem tzv.
„Rukopis královédvorský“. Spolu s „Rukopisem zelenohorským“ (1818) byly pokládány za nejstarší staročeské literární památky. O jejich pravost se vedly odborné a politické spory, zejména po r. 1886.
1917 Po únorové revoluci abdikoval Mikuláš II., car Ruské říše. Prozatímní vládu smetl
25. října (= 7. listopadu) bolševický převrat, vedený V. I. Leninem, „Velká říjnová socialistická revoluce“. Začala doba komunistického teroru, včetně likvidace náboženství.
1917 Od 13. května následovala řada zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě.
1957 Začátek éry dobývání kosmu: Sovětský svaz vypustil 4. října první umělou družici
Země – „Sputnik“ (zanikla 4. 1. 1958).
1967 V Praze se ve dnech 27. – 29. června sešel „IV. sjezd Svazu československých
spisovatelů“. Požadoval zrušení cenzury v tisku a ve filmu, zrušení zákazu vydávání
české a slovenské tvorby vzniklé v zahraničí atd. Proběhl za značného zájmu veřejnosti
a významně ovlivnil tzv. obrodný proces Pražského jara roku 1968.
-bnZveme vás
V rámci „Národního týdne manželství“ se uskuteční v Městské knihovně
v Sedlčanech – Centrum Lukáš cyklus tří večerů „Manželství není jen kus papíru“.
www.tydenmanzelstvi.cz
14. února „50 let na cestě, spolu a rádi“ (manželé Němcovi, pohledy na manželství, příběhy...)
15. února „Manželství a právo“ (pozitiva manželství, práva a povinnosti manželů)
16. února „Druhá šance“ (film USA, B. Willis, M. Pfeiffer)
Začátek vždy v 18 hodin, vstup volný. Ve spolupráci pořádají: Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev
evangelická metodistická, Římskokatolická církev.

Pravidelné bohoslužby
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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
Út

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

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 2/2017posílejte na farní mail nejpozději
do 24. 3. 2017. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 1/2017
29. ledna

Milí farníci,
zdravím vás všechny v novém roce 2017.
Využívám té možnosti, pozdravit vás
všechny najednou. V našich kostelích je
nás nyní méně, díky trvající pořádné
zimě po několika letech a také kvůli
chřipkám a nachlazením. Touto cestou
také zdravím všechny nemocné a vyprošuji vám brzké uzdravení.
Co nám přinese tento rok 2017? Jaká máme očekávání? Je dobré mít cíle, někdy i sny!
Samozřejmě ty dobré. Člověk, který má cíle a očekávání, žije hodnotnější či kvalitnější
život. My máme jasné cíle – spása – sjednocení s Bohem, hledání jeho vůle… Bůh chce,
abychom měli o Něj zájem. Vždyť On má zájem o nás i o ty nejvšednější chvíle našeho
života. Jednou nám naše očekávání naplní, podruhé nás přesměruje někam jinam. Prosme tedy o jeho Ducha, aby nás vedl k našemu užitku a prospěchu celé církve i společnosti. Probírejme své touhy, očekávání, ty dílčí cíle či sny s Ním. Prosme si o světlo
a učme se přijímat z jeho ruky i to co nám zrovna není po vůli. Když budete číst tyto
řádky, doufám, že budu moci konstatovat, že se nám ne po malé námaze podařilo dát
dohromady farní radu (pastorační radu). Teď je naším úkolem, aby byla její činnost prospěšná k oživení našeho farního společenství. Chceme se zamyslet nad životem či existencí farnosti, hledat cesty, jak prohloubit život víry, slavení svátostí, podchytit všechny
aktivity pro děti, mládež, rodiny, svobodné i vás dříve narozené. A jistě i hledat nové
cesty… nastavit plachty, abychom zachytili i to nejjemnější vanutí Ducha. K tomu potřebujeme pomoc všech. Proto chci poděkovat všem, zvláště vám, kteří pro nemoc či
stáří ani nemůžete přicházet mezi nás, nebo jen velmi málo, za vaše modlitby. Vám,
o kterých vím, že se skutečně modlíte za nás kněze i za celou farnost i vám, které osobně
neznám. Kéž nás všechny provází přímluva a ochrana Matky Boží.
P. St. Glac

Nedožitých 90 let – Josef Vermach
Začátkem tohoto roku by oslavil krásné životní jubileum farník, kterého někteří z nás
znali pod skautským jménem SIMBA nebo šerif, „strejda“ či děda Nezbeda. Úctyhodných 90 let by oslavil Ing. Josef Vermach ze Sedlčan. Zemřel 26. 1. 2017.
Rád bych u této příležitosti poděkoval a zavzpomínal na svoje mládí, které nám
„strejda“ učinil nezapomenutelným. Vše začalo Mikulášskou nadílkou roku 1977.
Já, bratři Jelenové a Jarda Machovský ml. jsme dostali nalepovací Wenigovy či Alšovy
jesličky, lupénkovou pilku s náhradními plátky. S pomocí „strejdy“ jsme si archy nalepili na desky z překližky a po zaschnutí již nic nebránilo tomu, abychom se vrhli do jejich
vyřezávání. Vše jsme museli stihnout do Štědrého dne. Byl to krásný adventní čas, kdy
ještě byla zima zimou, všude ležel sníh. Nikdy nezapomenu na večery, kdy jsme společně vyřezávali jesličky v prohřáté světnici ve mlýně u Doušů na Líšnici. Při vyprávění

o vodnících, Kozím hrádku a rytířích,
nám práce rychle ubíhala. Jesličky jsme
stihli včas vyřezat a dodnes mají své každoroční místo u vánočního stromečku.
Od té doby začal s námi strejda Vermach
pravidelně chodit o pátečních odpoledních do přírody v okolí Sedlčan a učil
nás, jak se chovat v přírodě, jak správně
postavit stan, vyřezat si z kůry lodičku,
rozdělat oheň, ale i jak se chovat navzájem k sobě v naší partě a k ostatním lidem. Každoročním vrcholem pak byl
několikadenní „puťák“ po naší zemi –
Šumava, Beskydy, Hostýn, Moravský
kras, Velehrad. Zde nás strejda seznamoval s úsvitem našich dějin – odkazem
svatých Cyrila a Metoděje. Dokonce jsme
měli možnost seznámit se s prací archeologa pana profesora Hrubého. V roce
1985 jsme se zúčastnili na Velehradě
památné Národní poutě u příležitosti
1100. výročí úmrtí sv. Metoděje , kdy se
papež rozhodl udělit velehradské bazilice
Zlatou růži.
K pravidelným naším akcím patřila příprava velkého adventního věnce do kostela (býval zavěšen na růžici klenby pod
selským kůrem) i věnců do našich domovů. Byl to pro nás vždy začátek adventu
a i vzpomínka na to, jak vše začalo.
V adventním čase jsme se pak vždy
s některým ze strejdových synů připravovali na besídku u jesliček (koledy, básničky). Tradice těchto besídek stále pokračuje. Před Štědrým dnem vždy následovalo stavění jesliček v našich domovech. Používali jsme usušený mech, který
jsme nasbírali na našich podzimních vycházkách. Tyto vycházky většinou končily u strejdy doma, kde nám jeho manželka Anička vždy uvařila dobrý horký čaj.
Za čas, který nám strejda Vermach
věnoval, mu patří velký dík. Podílel se
na naší výchově. Na výchově vztahu
k přírodě formou tajného skautingu, ale
hlavně také k živému vztahu k Pánu Bo-

hu. Mohu říci, že pro nás kluky připravil
opravdu pěkné mládí, naplněné hrami,
dobrodružstvím, poznáváním a spoustou
legrace. Na to vše i teď po letech rádi
vzpomínáme. A tak i díky těmto zkušenostem dokáže Láďa Jelen již 25 let
s Tomíky pořádat tak úspěšné tábory
U jezera balvanů a zkušenosti předávat
dál.
Výše uvedené s námi podnikal strejda
Vermach ve svém volném čase. Ten také
z velké části věnoval práci pro naši farnost. Ve farnosti pomáhal se stavebními
pracemi. Sám byl profesí stavař a měl
bohaté profesní zkušenosti. Z prací okolo
kostela musím zmínit opravu věže kostela sv. Martina v roce 1972, malování kostela v roce 1974, opravu varhan. Významným způsobem přiložil ruku k d,,ílu
při opravě a malování kostela na Církvičce, včetně vybudování odvodňovacího
výkopu. V 60. a 70. letech minulého století spolu s Jaroslavem Machovským
starším připravovali plány, jak pomoci
sedlčanské farnosti. Spolu s duchovním
správcem, kanovníkem Štěpánem Lužou,
dokázali připravit mnoho úspěšných akcí,
např. společné dovolené pro rodiny
z farnosti. Strejda Vermach byl činorodým člověkem. Co si vzal do hlavy, za
tím neúnavně kráčel. Na některé lidi
mohl působit i jako člověk tvrdohlavý.
Hojnost Boží milosti na poslední cestu na
Věčnost vyprošuje
Jan Maňhal a kluci z „Rychlých šípů“
S modlitbou se připojují také Farní listy!

Mikulášská besídka 2016
V neděli po svátku sv. Mikuláše se v aule
školy Propojení odehrála tradiční Mikulášská besídka. Tentokrát si sedlčanští
Tomíci pro příchozí diváky připravili
divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou na čele“.
V hlavních rolích zářila princezna Helča
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– letu letadlem, sudu piva, uzené kýty,
hrábí Fiskars, dortů atd. Celým večerem
provázela konferenciérská dvojice Ládi
Jelena a Martina Peška. Trochu škoda, že
jejich moderování na téma 7 neřestí nebylo mnohdy kvůli nastavení mikrofonů
dobře rozumět. Závěr plesu překročil
2. hodinu ranní. Co říci na závěr? Velké
poděkování všem dárcům velmi bohaté
tomboly, velmi děkujeme obci Osečany,
že nám umožňuje tradiční farní ples pořádat v jejich restauraci, velký dík všem
Tomíkům, kteří opětovně pomohli
s prodejem tomboly a veselým průběhem
plesu. A nakonec největší poděkování
organizačnímu výboru a jejich kamarádům, kteří ples připravili, sál příjemně
vytopili, tombolu vyzvedli, zabalili
a vydávali. Pevně věříme, že příští rok se
nesníží počet účastníků plesu. Ten byl
proti loňskému roku téměř poloviční.
Kruté mrazy a chřipková epidemie letos
zasáhly i farní tanečníky zejména střední
a starší generace, kteří na parketu a v sále
letos opravdu scházeli. Do svých diářů si
již nyní pečlivě poznamenejte termín
plesu příštího tj. pátek 26. 1. 2018. Již
nyní se něj těšíme…s pozdravem: Hudbo,
hraj tu našu…
LJ st.

Od února 2017 se předběžně připravuje
výuka náboženství v Jesenici a v Počepicích.

Rok 2016 v číslech
V minulém roce přijalo svátost křtu 24
dětí. Svátost manželství si udělilo 7 párů
snoubenců. Svátost pomazání nemocných
přijalo 61 lidí. Katolickým pohřbem jsme
doprovodili na poslední cestě 96 zemřelých.
P. Stanislav Glac

Výročí roku 2017
Z událostí je vybráno jen těchto několik:
1097 Klášter v Sázavě byl předán benediktinům latinského obřadu. Skončila tak
činnost posledního místa staroslověnského písemnictví a liturgie u nás.
1347 Karel IV. založil 21. 11. klášter Na
Slovanech pro benediktiny východního
obřadu z Dalmácie a Chorvatska. Vysvěcení kláštera se konalo na velikonoční
pondělí 29. 3. 1372.
1417 Rožmberský vladař Oldřich II. nařídil farářům na všech rožmberských statcích, tedy i v Sedlčanech, podávat pod
obojí. Faráři církve utrakvistické (po
r. 1409 i luteráni) působili na Sedlčansku
až do Bílé hory. Definitivně zakázal přijímání pod obojí arcibiskup Jan Lohelius
r. 1622.
1457 V Kunvaldě založena Jednota bratrská. V čele stoupenců učení Petra Chelčického byl zakladatel bratr Řehoř.
1517 Augustiniánský mnich Martin Luther přibil 31. října na dveře wittenbergského chrámu své protiodpustkové
teze. Výročí slaví protestantský svět jako
„Den reformace“. Byl to impuls k rozpadu západní církve na katolickou a reformační.
1787 V Praze se konala 29. října světová
premiéra opery „Don Giovanni“, za řízení skladatele W. A. Mozarta. Libreto napsal Lorenzo da Ponte.

Tříkrálová sbírka
V celé naší Sedlčanské farnosti se vybralo 24 467 Kč. Všem 13 skupinkám, do
nichž se zapojili farníci i studenti gymnázia, patří velký dík!

Náboženství
Náboženství pro předškolní děti se vyučuje v Kosově Hoře v pondělí v 16 hodin.
V 1: ZŠ Sedlčany se výuka provádí ve
středu ve 13:30.
Ve 2. ZŠ Propojení probíhá výuka ve
čtvrtek ve 13:10 a ve 14:30.
Na faře v Sedlčanech se náboženství
vyučuje ve čtvrtek ve 13 hodin.
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Stínohra „Tajemství mezi
mužem a ženou“
Stínohra „Tajemství mezi mužem a ženou“, vycházející z díla Jana Pavla II.
„Teologie těla“, byla sepsána a dramaturgicky zpracována Ivankou Čihákovou.
Stínohra vznikla před čtyřmi lety, kdy
byla v našem kraji s úspěchem uvedena
na mnoha místech. Autorka ji pak dále
rozpracovala jak po stránce pedagogické,
tak teologické i dramaturgické a zasadila
do širšího metodického celku. Studii nazvanou „Tajemství mezi mužem a ženou
– Vzdálená příprava na manželství skrze
zážitkovou pedagogiku“ pak předložila
jako svou diplomovou práci na Katolické
univerzitě v Ružomberku (obor Nauka
o rodině). V práci propojila své teoretické
znalosti
z teologie
a
pedagogiky
s nabytými zkušenostmi z praxe natolik
úspěšně, že práce byla ohodnocena jako
výjimečná a byla jí udělena cena rektora.
Stínohra vychází z biblických textů, začleňuje a vysvětluje koncepty „Teologie
těla.“ Skládá se z pěti na sebe navazujících dějství, která mohou ale být hrána
i samostatně. Během víkendových setkání mladí lidé postupně témata jednotlivých dějství zpracovávají pro stránce
obsahové (v diskusích, přednáškách,
v praktických cvičeních) a následně je
ztvárňují slovem, pohybem, obrazem
a hudbou. Netvoří ale jen pro sebe: již
zpracovanou část Stínohry na závěr víkendů mladí předvádí dětem, rodičům
i farníkům. Velkým přínosem pro herce
a diváky je, že autorka nezůstává u teoretických zbožných myšlenek, ale na konkrétních životních situacích ukazuje, jak
Teologii těla aplikovat ve skutečném
současném životě. Stínohra tak, i díky
působivému provedení, oslovuje nejen
mladé lidi, kterým je určena především,
ale snoubence a manželské páry každého
věku.
Je důležité pochopit, že „Stínohra“ není

jen divadelní představení. Její nedílnou
součástí je vzdělávání a formace dětí
a mladých k zodpovědnému a plnému žití
svého mužství či ženství. Aktivně seznamuje děti s hodnotami, které byly pro
naše prarodiče často samozřejmostí, ale
z našeho moderního života se vytrácejí.
Stínohra může být inspirací pro snoubenecké páry připravující se na život manželství, stejně jako podklad pro osobní či
manželskou
duchovní
obnovu.
V současné době autorka pracuje na zpracování knižního vydání textu v podobě
metodické příručky. Domnívám se, že
publikace prakticky zpracovávající výchovu k zodpovědnému žití sexuality
v dnešním světě na českém knižním trhu
dosud chybí. Přejeme tedy Ivance Čihákové, aby se jí kniha podařila dokončit,
a mohla tak sloužit jako inspirace rodičům, pedagogům i skupinám mladých.
Veronika Olšovcová

Farní ples 2017
Hostinec „Na Růžku“ v Osečanech se
v pátek 20. ledna stal opět místem tradičního sousedského setkání tanečníků
a milovníků hudby. Jak atmosféru Farního plesu připodobnit těm, kteří neměli
letos možnost se taneční zábavy zúčastnit? Příjemnou hudbou doprovázela ples
již od půl osmé kapela Klasik. Její polky,
valčíky, tanga a rock-and-rolly nenechaly
sedět na židlích 84 platících osob. Taneční série byly zpestřeny vystoupením Luboše Hanuse – dvojnásobného mistra
světa ve sportovním aerobicu a jeho taneční partnerky. O další překvapení se
postarala děvčata z Tomíků, která si připravila zábavnou taneční stínohru na motivy známých filmových a muzikálových
melodií. Půlnočním překvapením byl
soutěžní „živý kulečník“ v provedení
kluků Tomíků. Překvapením pro mnohé
byla velmi bohatá tombola (celkem 240
výherních lístků), včetně hlavních výher
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Kosařová, princ Martin Soukup a král
Kazisvět Filip Špale. Režie se opět ujalo
duo Barča Stiborová a Bětka Kosařová.
Po skončení pohádky se přítomné děti
přesunuly do kostela sv. Martina, kde na
ně čekal sv. Mikuláš s nadílkou.
Celé odpoledne dýchalo dobrou náladou
a všichni zúčastnění se moc těší na další
ročník. Velký dík patří všem, kteří se na
organizaci besídky podíleli, zvláště pak
dvojici mladých režisérek.
LJ Junior

tématu „Tajemství mezi mužem a ženou
– Objevování Teologie těla a manželství.“ Zážitkovou pedagogikou bylo toto
téma předáváno účastníkům jak z pohledu přirozené rozdílnosti mezi mužem a
ženou, tak i vlivu dědičného hříchu. Ten
Bohem danou jednotu muže a ženy rozdělil a jejich lásku proměnil v žádostivost
a chaos. Zároveň jsme si také řekli, co
Bůh pro nás učinil, aby muž a žena byli
opět jedno.
Tématem nás kromě témátka a myšlenkových map provázela Stínohra (viz článek
o ní). A zajímavě zpracované přednášky
Vítka Staši a Veroniky Čihákové :„Co se
mi líbí na chlapcích?“ (Veronika) a „Co
se mi líbí na děvčatech?“ (Vítek). Z Fimo
hmoty vyráběli chlapci pro dívky a dívky
pro chlapce dárky. Snahou bylo vyrobit
dárek, který by se opačnému pohlaví líbil. Florbalovým turnajem jsme si připomněli heslo „Kdo se nenudí, nehřeší.“
Starší shlédli film o Marii Terezii Goretti,
všichni jsme shlédli film „Princezna ledu“, který nám ukázal, že najít svůj talent
a pracovat na jeho rozvinutí má smysl.
Po zpytování svědomí jsme si došli během zpěvu a chval v kostele ke svátosti
smíření. Nejstarší si v sobotu večer vyšlápli ještě pěšky na Monínec a zpět, aby si
mohli na zasněženém vrcholku udělat
selfie. V neděli nechyběla oslava narozenin našich oslavenců. Po nedělní mši
svaté shlédli první a druhou část stínohry
„Tajemství mezi mužem a ženou“
v kostele sv. Jeronýma nejen účastníci
víkendovky a jejich rodiče, ale také místní farníci, kteří v hojném počtu přijali
naše pozvání. Po úspěšném představení
jsme šli po sobě vše uklidit, aby mohla
fara a kostel být zase od 14 hodin
k dispozici účastníkům NOPRu. Děkujeme za vřelé a milé přijetí ve farnosti
Sedlec-Prčice – knězi, paní kostelnici
i dalším lidem.
Ivanka Čiháková

Vánoční Zpěvy
u jesliček 2016
Po dvanácti letech zaznělo 25. prosince
2016 v sedlčanském kostele svatého Martina kompletní pásmo koled „Zpěvy u
jesliček“. Toto pásmo obsahující texty
Václava Renče, které zhudebnil Vojtěch
Šustek, nacvičil sbor sedlčanských Tomíků.
Náročné písně trénovali hudebníci pět
neděl vždy po mši svaté na faře
v Sedlčanech. Jejich snažení pak přineslo
ovoce právě na 1. svátek vánoční. Naplněný kostel si tak krom zpěvu úžasného
sboru mohl vychutnat i tóny klarinetu,
basy, houslí, flétny a zvonků, doprovázené rytmem kachonu. Na závěr vystoupení
si všichni rádi zazpívali koledu Narodil
se Kristus Pán.
Všem, kteří se na nacvičení pásma podíleli, patří veliký dík. Patří se také poděkovat všem, kteří přišli podpořit kulturní
život v naší farnosti. Na příští rok je opět
plánován živý Betlém.
LJ Junior

Víkendovka 18. – 20. 11.
Proč si chlapci a dívky často nerozumí? Nad touto otázkou se zamýšlelo 74
dětí a mladých na faře v Sedlci-Prčici
v rámci II. víkendovky v roce, věnované
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