(pokračování ze strany 4)
Celou hráz okupovali rybáři v holínkách a lovili ryby. Mezi auty s káděmi a rybníkem
zůstala úzká rozblácená pěšinka. Rybáři nás včas upozornili, že musíme projít velmi
opatrnou chůzí. Na křižovatce polních cest před Oříkovem stojí bytelná kaplička
s ozdobnou mříží. V obci Oříkov bylo další zastavení u větší kapličky se zvoničkou. Za
Oříkovem stojí křížek mezi dvěma vzrostlými kaštany. Na kopci poblíž silážních jam
lákala kluky ke zdolání veliká halda pneumatik. Dále jsme pak pokračovali směrem na
Doubravici a u křížku pod silnicí po dalším zastavení jsme zabočili na Šiberák. Prošli
jsme kouzelnou pěšinou v lese a nad úžlabím a po louce sešli na okraj Sedlčan. Posíleni
o dva poutníky jsme u křížku nalevo od silnice vedoucí směrem k cihelně přečetli text
předposledního zastavení. Poslední zastavení proběhlo u kamenného kříže napravo od
kostela sv. Martina. Celou cestu nás mile hřálo slunce a křížová cesta probouzející se
jarní přírodou nás posílila na duchu i na těle.
JŠv.

Zveme vás
8. 4. 2017 ‑ Diecézní setkání mládeže s biskupem v rámci SDM 2017 v PrazeKobylisích. Pro mladé od 14 let. Jedeme společně. (Info: 604 383 498, V. Čiháková)
Křížová cesta v Jesenici na Květnou neděli 9. 4. 2017 od 15:00.
21. ‑ 23. 4. 2017 ‑ V. víkendovka v Kosově Hoře, v roce Tajemství mezi mužem a
ženou, na téma Rodino, staň se tím, čím jsi. (Info: 725 380 414, Ivanka Čiháková)
22. 4. 2017 ‑ Národní pochod pro život. (Info: 725 380 414, Ivanka Čiháková)
Pout v Příčovech v sobotu 29.4. 2017 v 15 hod.
30. 6. ‑ 9. 7. 2017 ‑ LKT Ovčín na téma: „"Rita de Casia“. Tábor pro děti od 7 do 15
let. (Info: 725 380 414, Ivanka Čiháková)
15. ‑ 20. 8. 2017 ‑ Celonárodní setkání mládeže v Olomouci. Jedeme společně, přidej
se k nám! (Info: 604 383 498, V. Čiháková)
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8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Út

18:00 (17:00 z) Sedlčany

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)

č. 2/2017
2. dubna
Milí farníci,
dnes slavíme Smrtnou neděli. Víme, že
s tímto dnem se pojí mnoho pohanských
tradic a je dobré o tom vědět, abychom si
uvědomili, komu my křesťané věříme
a koho uctíváme. Někdy jsem dost nemile překvapen, jak mnohá křesťanská společenství nemají problém se Smrťákem a Morenou…
My křesťané máme Smrtnou neděli spojenou se zahalováním křížů. (Záleží na rozhodnutí biskupské konference – někde se zahalují později, jinde i dříve). Proč zahalujeme
kříže? Kříž je symbolem vítězství našeho Pána Ježíše Krista nad smrtí a nad samotným
Satanem, vládcem temnot. Není ke škodě, když nám na chvíli z našich očí zmizí tento
úžasný symbol vítězství, abychom si na Velký pátek o to víc uvědomili, co pro nás představuje. Abychom zase více chápali velikost našeho hříchu a ještě více velikost Boží
Lásky a milosrdenství vůči každému kdo o tyto Boží poklady stojí. Velikost oběti našeho Pána, který dává svůj život za všechny.
V liturgii se od Smrtné neděle začíná modlit preface o utrpení Páně. Ještě více si ho připomínáme pak na Květnou neděli, když čteme Pašije – tedy texty o utrpení a umučení
našeho Pána Ježíše Krista. To nejpodstatnější v slavení Velikonoc je samozřejmě Triduum s nedělí Vzkříšení. Tedy Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Zmrtvýchvstání Páně. Letos máte před sebou pořad mší svatých o Velikonocích
v dostatečném předstihu, proto vás všechny prosím, abyste si udělali čas na slavení celého programu Velikonoc. Je to velice důležité v životě křesťana. Církev nás neváže povinností, ale zve. Nabízí nám tyto dny – nejdůležitější v slavení církevního roku. Přeji
vám všem požehnaný čas postní a ještě více prožívání Tridua s vrcholem oslav
Zmrtvýchvstalého.
P. Stanislav Glac

St

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 3/2017 posílejte na farní mail nejpozději
do 29. dubna 2017 Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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Zimní radovánky a zásnuby na víkendovce v KH
O prodlouženém víkendu 2.-5. února se na faře v Kosově Hoře konala další (již třetí)
víkendovka v roce Tajemství mezi mužem a ženou - Objevování teologie těla podle Jana
Pavla II. a hodnoty manželství. Sešlo se nás 70. Tentokrát bylo naším tématem poznávání období zamilovanosti, známosti a zasnoubení.
Na faře se většina z nás objevila už ve čtvrtek večer. Společně jsme se navečeřeli a zahráli si tématickou zimní hru, ve které jsme dobývali severní pól. Večer jsme zakončili
modlitbou v kostele, kterou jsme prožili zvlášť s mladšími a zvlášť se staršími dětmi.
Mladší měli modlitbu kratší, a šli také dříve spát. My starší jsme si ještě ve dvojicích
hoši-dívky povídali a modlili se za sebe navzájem.
Druhý den ráno jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti z nás, kteří měli s sebou lyže nebo

snowboardy, odjeli autobusem na kvasejovickou sjezdovku, aby si tam užili
celý den na svahu. Zbytek také nezahálel ‑ dopoledne děti vyrazily na nedaleký
kopec bobovat a odpoledne se prošly až
na sedlčanský zimní stadion bruslit.
Navečer jsme se my sportovci vrátili na
faru, kde se k nám připojili i ti, pro které
víkendovka začínala až pátečním večerem. Společně jsme oslavili mši svatou
a navečeřeli se. Poté nám naši čerství
snoubenci Magda s Josefem vyprávěli
o svém vztahu, jak vše vlastně prožívají,
a samozřejmě také podrobnosti o svém
zasnoubení. Josef na závěr uvedl modlitbu a mohlo se jít spát.
Sobotní program jsme začali krátkým
slůvkem, které se dotýkalo témat známost, chození, zamilovanost. Poté jsme
se rozdělili do malých skupinek
a s některými vedoucími jsme secvičili
krátké scénky týkající se různých konkrétních situací ve vztahu, které jsme
následně sehráli před ostatními. Viděli
jsme tak např. hádku, romantickou večeři, modlitbu aj.
Odpoledne se už neslo v duchu zásnub
a s tím souvisejícím zásnubním plese.
Všichni jsme se upravovali a v mezičase
vyráběli dárky pro své protějšky ‑ dívky
tak vyrobily chlapcům kapesníčky a ti
naopak zase růže. Společně jsme prožili
další část stínohry Tajemství mezi mužem a ženou – Známost a zásnuby. I díky
ní jsme pochopili, jak je důležité při
zásnubách požádat o ruku dívky také její
rodiče. Jaký velký význam mají pro
snoubence zásnuby v kostele. Ve vyzdobeném plesovém sále jsme se pak dověděli něco málo o zásnubním plese samotném, prošli si etiketu, popřáli našim oslavencům k narozeninám a užili si mnoho
zábavy při tanci. Večer už nás pak čekala
jen svátost smíření s modlitbou a zpěvem
v kostele, a všichni mladší mohli jít spát.
Ti starší společně s vedoucími a asistenty

měli ještě možnost zúčastnit se zajímavé
debaty o vztazích vedené Magdou
a Josefem. A v nedělní ráno už nás čekal
jen úklid, mše svatá, rozdání diplomů
a loučení...
Kateřina Soukupová
Svatba o víkendovce
v Kosově Hoře
O víkendu 17. až 19. března se konala na
faře v Kosově Hoře už 4. víkendovka
v roce Tajemství mezi mužem a ženou
dle Teologie těla Jana Pavla II. zážitkovou pedagogikou. Sešlo se nás 60. Čekalo nás velmi zajímavé téma – Tajemství
manželského slibu.
Po příjezdu a mši svaté následovala pro
účastníky hra, a to hned se svatebním
tématem. Děti měly po skupinkách hledat
části manželského slibu. Aby to neměly
tak jednoduché, musely podle GPS souřadnic najít místa, kde byly části slibu
schovány. Některým se podařilo najít
více částí, některým méně, zkrátka zkuste
si s telefonem za tmy pomocí GPS souřadnic najít drobné papírky, ještě dobře
ukryté. Po návratu děti shlédly stínohru
i s její předposlední částí, a pak již nezbývalo než navštívit koupelnu a zavrtat
se do spacáků.
Ráno skupinky plynule navázaly na večerní hru a snažily se z lístků složit onen
tak podstatný svatební slib. Poté následovalo krátké témátko. Manželé Čihákovi
nás provedli skrze vzpomínky nad fotkami ze své svatby hlubokou tradicí celého
obřadu svatebního dne. Zároveň jsme se
lehce zamysleli nad nerozlučitelností
manželství skrze nerozlučitelnost papíru
(tip pro kutily: zkuste slepit dva papíry
lepidlem, nechte zaschnout a poté zkuste
bez nejmenšího poškození oba papíry
rozdělit – stejně tak „slepuje“ manželství,
bez hlubokých ran nelze rozdělit). Trochu
netradičně jsme navázali přípravou na
zpověď a samotnou zpovědí. Manželé
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Úkol č. 2/2017 L. Jelen předá kontakt na člověka ohledně konzervace proti červotoči. P.
Glac zváží jeho objednání pro jednotlivé farnosti. Termín: 30. 3. 2017. Zajišťuje: L.
Jelen, P. Glac
Úkol č. 3/2017 Sehnat kontakty na „farního pokrývače “. M. Caltová navrhuje
R.Kubečku z Chlumu. Termín: 30. 3. 2017. Zajišťuje: M. Caltová, P. Glac + ostatní
členové PR
Závěr ‑ Závěrečná modlitba a požehnání.
Příští zasedání Pastoračního výboru se uskuteční ve čtvrtek 20. 04. 2017 na faře
v Sedlčanech od 18:30 hod. Pokud to půjde, P. Glac se pokusí zajistí i účast stavebního
technika.
Příští zasedání Pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 04. 05. 2017 na faře
v Sedlčanech od 18:30 hod.
Příloha zápisu: Stanovy Pastorační rady Sedlčanské farnosti
V Sedlčanech 09. 03. 2017. Zapsal: Jan Maňhal – sekretář PV. P. Stanislav Glac ‑ předseda

Bohoslužby o Velikonocích

13.4.
14.4.
15.4.

Zelený
čtvrtek
Velký

9:00**

15:00**

pátek

17:00

18:30

Bílá

9-20***

18-20***

sobota

21:00

21:00

16.4. Boží hod

17.4.

SedlčaDubloviJeseni- PočepiChlum
K. Hora
Vojkov
ny
ce
ce
ce
18:00
18:30
17:00
16:30
19-20*
30 min*

Velikonoční
pondělí

8:00
15:00
DD
8:00

9:30

11:00

11:00

8:00

9:30

11:00

9:30

10:30

9:00

* adorace po mši
** křížová cesta
*** adorace u božího hrobu (možnost dle rozpisu)
DD = domov důchodců
Slavení svátosti smíření:
Sedlčany, kostel sv. Martina, ve čtvrtek 6. dubna od 17:15 do 19:00 (popř. dle potřeby)
v pátek 7. dubna od 8:00 do 10:00 (popř. dle potřeby)
Počepice, ve čtvrtek 6. dubna od 15:45 hod
Kosova Hora, v pátek 7. dubna od 17:15 do 18:00
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a Křesťanského spolku.
Křesťanský spolek ( dříve Družstvo pro postavení katolického domu a Orlovny ) , po
roce 1989 zásluhou farníka pana Dvořáka získal v restituci dům v Husově ulici 270, 264
01 Sedlčany. Zpočátku spolek pořádal přednášky, zájezdy, obecně prospěšnou činnost
Bidlo. Postupně činnost ustala a nyní jsou v domě 3 bytové jednotky pro sociálně slabé
klienty, ještě jedna bytová jednotka čeká na rekonstrukci. V čele spolku je výbor spolku.
Předseda spolku pan Staňo, jednatel P.S. Zápotocký, hospodář, pokladní a duchovní
rádce ( P. S, Zápotocký). V současnosti má spolek 20 členů.
Azylový dům ‑ vznik v roce 2001. Dva a půl roku provozován Arcidiecézní charitou
Praha. Dům patřil původně sedlčanské farnosti, dárcem p. Pejša . Poté co Arcidiecézní
charita neplnila sliby je Azylový dům od roku 2004 provozován Křesťanským spolkem. V roce 2010 dům převeden pod Arcibiskupství pražské, kterému se platí roční nájemné 180.000 CZK. Nájemní smlouva s Arcibiskupstvím je do konce roku 2017. Činnost azylového domu je zajištěna dotačně na tento a následující dva roky. Převod pod
Arcibiskupství dle vyjádření nebyl plně v souladu s kanonickým právem. Dosud na
nájmu zaplaceno 1.200.000 CZK.V domě je 8 pokojů pro klientky a pracují zde 3 zaměstnanci (sociální pracovnice paní Vohnoutová a Petra Vyskočilová ). Klientky za rok
2016 uhradily na nájemném celkem 300.000 CZK. P Stanislav Zápotocký informoval,
že některé klientky je možno využít i k jednoduchým pracím ve farnosti (hrabání listí,
úklid okolo kostelů).
Bod 5. Jednotliví zástupci farností informovali o technických problémech – stavu kostelů. Vše jsme projednali, navrhli případná řešení a z toho plynoucí úkoly.
Bod 6. Pater S. Glac informoval členy PR o záměru rekonstrukce fary. Rekonstrukce by
se měla kompletně týkat celé spodní části, kde by měly vzniknout dva sály pro potřeby
farnosti. Zahrnovala by rekonstrukci elektřiny, vody, odděleného vytápění (spodní/
vrchní patro), kompletní vymalování všech spodních prostor. Rekonstrukce by měla
proběhnout v příštím roce 2018. Do té doby je potřeba připravit veškerou projektovou
dokumentaci, zajištění financí, žádost o dotace (např. Město Sedlčany). P. Glac navrhuje
ustanovit stavební komisi, nejen pro tuto rekonstrukci, ale i pro další stavební činnosti
ve farnostech. Za jejího člena navrhuje ing. V. Kopáče.
Bod 7. Ivanka Čiháková prosí za zvážení rekonstrukce přízemí stodoly u fary
v Kosově Hoře, která by se využila pro účastníky víkendovek. Jelikož víkendovky jsou
stále více a více navštěvované (přes 70 účastníků), je potřeba zajistit jejich účastníkům
vhodné přespání . Víkendovky mají opravdu skvělý ohlas.
Milena Šimková připomněla službu farnosti v Domově důchodců v Sedlčanech. Každou sobotu od 14 hodin pomáhají farníci s doprovodem imobilních klientů na mši sv.
která je od 15 hodin a poté opět je doprovázejí zpět na lůžko. Bylo by potřeba, aby se
přihlásilo více farníků. Zatím se této službě nejvíce a velice obětavě věnuje Jana Havlová, která pomáhá v Domově od jeho založení a řada dalších. (V minulosti Helenka
Hončíková, Václava Strouhalová, pan Hácha. Nyní kromě Jany Havlové Marie Caltová,
Mil. Šimková a někdy Katka Soukupová.)
Seznam platných úkolů
Úkol č. 1/2017 Promyslet , zda usilovat o zpětný převod azylového domu zpět pod sedlčanskou farnost a tím se i přímo pak podílet na jeho údržbě. Termín: 30. 06. 2017. Zajišťuje: všichni členové PR
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Čihákovi nám také sdělili, jak byla pro ně
důležitá životní zpověď před svatebním
dnem. A proč tak netradičně? Čekala nás
totiž po svátosti smíření svatba. A téměř
opravdová, nevěsta, šaty, slzy, však to
znáte. Mnozí účastníci víkendovek však
mohli svatbu zažít úplně poprvé. Jak prohlásila jedna z účastnic: „Na žádné svatbě
jsem nikdy nebyla, bylo to moc krásné“,
ale to předbíháme. Po obědě proběhly
horečné přípravy na svatbu. Děti chystaly
svatební dary – lásku, úctu a věrnost,
všichni oblékli svatební šat a vyrazilo se
za ženichem. Ženich se nejprve rozloučil
s rodiči, poděkoval za výchovu a hned
spěchal za nevěstou. Nejprve ji musel
vyzískat, což se s pomocí důstojného
řečníka a špetky soli podařilo. Následné
ženichovo díky za vychování nevěsty,
požehnání rodičů nevěstě a ženichovi
vehnalo slzy do očí nejednomu z otrlých
svatebčanů. Pak již nám nic nebránilo
v návštěvě kostela, kde proběhl svatební
obřad s manželským slibem a předáváním prstýnků. A už tu máme novomanžele Petra a Markétku (naši hlavní hrdinové
ze stínohry), slavnostně vycházející
z kostela, zasypáni rýží, vyfoceni se svatebčany, ...ale ouha, hned narážíme na
první překážku v manželství. Manžel
musí nakoupit pilku a za pomoci manželky přeřeže strom, který jim brání v dalším pokračování na hostinu. V překrásně
nazdobeném sále svatebčané zažívají
svatební veselí a tanec. A i bez kapky
alkoholu bylo pěkně veselo. Samozřejmě
nechybí výborný svatební guláš z dílny
mistryně kuchařky. Novomanželé jsou
také škádleni mnohými disciplínami –
úklidem rozbitého talíře, svázání ubrusem a následným krmením se, tancem
s jablkem mezi čely, poznáváním novomanželky podle nosu nebo novomanžela
podle nohy. Na závěr novomanželé poděkují všem svatebčanům a po krásné společné modlitbě, do které se zapojili všich-

ni svatební hosté (účastní víkendovky) je
čas jít spát.
Nu a je tu neděle, poslední víkendovkový
den. Po raním rychlém vstávání a snídani
následuje snad ještě rychlejší úklid. Víkendovku zakončujeme nedělní mší svatou. Každý si pak domů odnáší diplom
s drobnou sladkostí a hlavně v srdci neopakovatelný zážitek z překrásné a velmi
vydařené svatby.
Jsme vděčni, že jsme v roli Markétky
a Petra mohli tak duchovně prožít to, co
nás čeká za nedlouhý čas. Uvědomili
jsme si, že krásný svatební den nedělá
dokonalé naplánování každého knoflíčku na šatech a opravdu se teď po této
zkušenosti můžeme od těchto nepodstatných detailů odprostit. Pravá velikost
tohoto dne spočívá jedině v hloubce nerozlučitelnosti, kterou si snoubenci vzájemně slíbí svým odevzdáním se a přijmutím toho druhého.
Snoubenci Magda Kohoutová a Josef Sitta
Delegáti za „Teologii těla
zážitkovou pedagogikou“
na CFM v Olomouci
Dostali jsme velkou příležitost za víkendovky, které se u nás konají již 22 let pod
vedením Ivanky Čihákové. Mohli jsme
poslat dva delegáty na Celonárodní
fórum mládeže do Olomouce, které se
konalo 23. až 26. února 2017. V rámci
týmové konzultace jsme byli jako delegáti zvoleni my, Veronika Čiháková ze
Štětkovic a Jan Stárek z Olbramovic.
Zapojili jsme se tak mezi mladé delegáty
ze všech hnutí a skupin, které v církvi
pracují s mládeží. Jako delegáti jsme
mohli předkládat ostatním delegátům,
pozorovatelům a biskupům své příspěvky, námitky a názory. Dostali jsme se tak
do velmi živé, dosti profesionální diskuse, ve které byl všem měřen čas stejně,
delegátům i otcům biskupům. Náš úvodní
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příspěvek vnesl do sálu rozruch a velký
zájem! Tak velký zájem, že o přestávkách jsme nebyli dotazováni jen my delegáti, ale také autorka celého díla Ivanka
Čiháková, která byla na fóru přítomna
pouze jako pozorovatelka. Bylo vidět, že
styl práce a samotná prorodinná pedagogika v církvi je žádaná a Teologie těla
J.P.II. zážitkovou pedagogikou ještě více.
Plody jsou veliké. Dnes vám přinášíme
námi prezentovaný úvodní příspěvek:
„Díky tomu odkud přicházíme, se v církvi
cítíme jako doma. Byl nám v ní totiž dán
prostor již od dětství zužitkovávat naše
nadání, dary, talent
Toužíme, aby bylo vytvořeno více míst,
kde pastoraci dětí a mládeže zprostředkovávají manželské páry, které spolu s nezbytným svátostným působením kněze
tvoří nejen jistotu, ale i živý příklad manželství a rodiny vystavěné na křesťanských hodnotách a opřené o původní povolání muže a ženy v souladu s teologií
od Jana Pavla II.
Narodil se někdy někdo apoštolem? Asi
ne…. Manželem nebo manželkou se také
nikdo nenarodil, natož rodičem.
Vnímáme zoufalou potřebu dalších míst,
kde je např. krása předmanželské sexuální zdrženlivosti předávána s lehkostí
a samozřejmostí.
Máme dobu techniky, přesycenosti informacemi, víc než vzdělávání potřebuje
mládež živý příklad, který by do jejího
srdce vtiskl učení církve. Nedávejme mládeži jen střídavou péči úžasných a ještě
úžasnějších akcí, nedělejme z nich vybíravé spotřebitele… Dejme jim přirozený
prostor k osobnostnímu růstu ve všech
oblastech: duchovní, duševní, tělesné
i Na základě vedení manželů postupně
cca od 12 let předávejme zodpovědnost
za církev. A to skrze konkrétní kompetence a týmovou spolupráci, která prorodinné prostředí přirozeně vytváří.
Církev by měla dávat světu to, co v dané

chvíli nejvíce potřebuje. Jako za
sv. Františka nebo sv. Dona Bosca. Žádáme hierarchii církve, aby podporovala
rodiny, třeba tím, že jim bude důvěřovat.
A prosíme, aby Teologie těla zážitkovou
pedagogikou skrze stínohru Tajemství
mezi mužem a ženou a ucelenou metodiku
byla zařazena do pastoračních plánů za
účelem podpory manželství a rodičovství.“
Veronika Čiháková a Jan Stárek

Křížová cesta přírodou
V sobotu 25. března 2017 se před 8. hodinou ranní sešla u kostela sv. Martina skupina farníků. Bylo nás celkem 15, z toho
čtyři děti, nejmladší Justýnce je 5 let. Pod
vedením Vojty Jelena jsme v 8 hodin
vyrazili na křížovou cestu, kterou připravili TOMíci. První zastávka byla „velmi
daleko“ ‑ hned u kříže za zvonicí. Vojta
přečetl text k prvnímu zastavení a pokračovali jsme přes náměstí směrem ke kulturnímu domu. Zastavili jsme se u kapličky naproti Biosu, kterou jako výraz díků
vystavěl místní veterinář doktor Bazal,
a přečetli jsme druhý text. Dále skupina
pokračovala směrem na Solopysky,
a u každého křížku nebo kapličky přečetl
někdo z farníků zajímavě sestavený text
křížové cesty, který reflektuje současnou
dobu a její problémy. Před křižovatkou se
silnicí na Příbram je mezi vzrostlými
stromy další křížek. Poblíž obce Solopysky před zatáčkou v zarostlém houští
nalevo pod silnicí jsme náhodou objevili
křížek, který byl nakloněný dozadu. Vojta křížek hravě srovnal do správné polohy
a mohlo se uskutečnit další zastavení.
V centru obce Solopysky stojí krásně
opravená kaplička, která vypadá spíš jako
malý kostelík. Prošli jsme obcí, na jejímž
konci se nachází menší zděná kaplička.
Nejnáročnější část cesty nás čekala na
cestě okolo rybníka směrem na Oříkov.
(Pokračuje na poslední stránce)
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Předat dekrety členům PR při mši svaté.
Termín: do 16. 3. 2017. Zajišťuje: P. Stanislav Glac
Úkol č. 4/2017
Poslat generálnímu vikáři složení Pastorační rady v římskokatolické farnosti Sedlčany.
Termín: do 16. 3. 2017. Zajišťuje: P. Stanislav Glac
Závěr: Závěrečná modlitba a požehnání.
Příští zasedání Pastoračního výboru se uskuteční ve čtvrtek 16. 02. 2017 na faře
v Sedlčanech od 18:00 hod.
Příští zasedání Pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 09. 03. 2017 na faře
v Sedlčanech od 18:00 hod.
Příloha zápisu: Stanovy Pastorační rady Sedlčanské farnosti
V Sedlčanech 26. 01. 2017. Zapsal: Jan Maňhal – sekretář PV. P. Stanislav Glac ‑ předseda PV
Zápis z Pastorační rady č. 2/2017 ze dne 09.03.2017
Účastníci: P. Glac, P. Zápotocký, , pí. Šimková, pí. Čiháková, pí. Caltová, p. Kolín, p.
Spilka p. Král, p. Němeček, p. Jelen, R. Soukupová, , p. Maňhal (celkem 12)
Omluveni: p. Josef Soukup , S. Ludmila Přizváni: (0)
Program :
Úvod - modlitba
1. kontrola úkolů u minulého setkání PR
2. krátká informace o kalendáři na www stránkách - stav a možnosti řešení - Jan
Maňhal
3. souhlas/nesouhlas každého člena PR s uveřejněním kontaktů ve FR
4. informace P. S . Zápotockého o činnosti azylového domu a Křesťanského spolku
5. informace zástupců jednotlivých farností o konkrétních technických problémech stavu kostelů , aby se mohlo připravit jejich řešení
6. informace P. St Glace - představa o využití fary a její rekonstrukci
7. Různé
Závěr Požehnání
Bod 1 ‑ kontrola úkolů z minulé PR
Úkol 1 – splněn, kalendář v xls formě byl doplněn a aktualizován
Úkol 2 – splněn, podněty zpracovány na setkání PV, vytvořen seznam co se líbí
Úkol 3 - splněn ,dekrety předány na setkání PR
Úkol 4 - splněn, složení PR odesláno
Bod 2 ‑ JM krátce informoval o stavu přípravy kalendáře na www stránkách farnosti.
Kalendář bude na www stránkách jako samostatná záložka v menu a na pravé úvodní straně bude kalendárium. I v budoucnu všechny změny v kalendáři zasílat ke zpracování JM
Bod 3 ‑ všichni členové PR, souhlasí s uveřejněním svých jmen a kontaktů ( email, telefon ) ve FL
Bod 4 ‑ P. S . Zápotocký informoval členy PR o historii a činnosti azylového domu
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0179/2008 ze dne 11. 1. 2008. Pastorační rada se zněním Stanov souhlasí a bude se
jimi řídit. Plné znění Stanov Pastorační rady Sedlčanské farnosti obdrží každý člen
PR v příloze tohoto zápisu.
Bod 4. Volba Pastoračního výboru (PV)
V souladu s § 25 a § 26 Stanov Pastorační rady Sedlčanské farnosti byla provedena
volba 5členného PV. Pastorační výbor připravuje program zasedání PR, jedná o
věcech, které nesnesou odkladu, pokud nerozhodne o svolání mimořádného zasedání PR. Pastorační výbor se schází dle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.
Usnesení č. 1/2017:
Pastorační rada zvolila tyto členy Pastoračního výboru:
předseda P. Stanislav Glac
místopředseda Ladislav Jelen st. pro 12 proti 0 zdržel 2
sekretář Jan Maňhal pro 12 proti 0 zdržel 2
člen 1 Ivanka Čiháková pro 13 proti 0 zdržel 1
člen 2 Jiří Kolín pro 13 proti 0 zdržel 1
Bod 5. Předložené návrhy
PR se shodla na vhodnosti zavedení „Kalendáře akcí farnosti“, kde budou
v předstihu ½ školního roku dopředu evidovány jednotlivé farní akce a místo jejich
konání. Vznikne tak ucelený přehled o jednotlivých jednorázových i opakovaných
aktivitách farnosti. V případě konfliktu akcí na jednom místě/případně v jenom termínu, PR rozhodne o způsobu řešení. Kalendář akcí farnosti bude po jeho vzniku
součástí přílohy zápisu PR a bude rovněž umístěn na www stránkách farnosti.
V budoucnu budeme uvažovat o zřízení elektronické verze Kalendáře akcí farnosti.
PR diskutovala způsob své práce. Distribuce zápisu z PR bude prováděna rozesíláním na e-mailové adresy jednotlivým členům. Pokud člen PR nebude s něčím
v zápise souhlasit , informuje do týdne o tom e-mailem sekretáře. Nebudou-li během týdne žádné námitky od členů PR , bude zápis pokládán za odsouhlasený. Zápis ze zasedání PR bude nedílnou součástí vydání Farních listů.
Členové PR budou zasílat sekretáři PR náměty na program příštího zasedání PR
rovněž e-mailem. Dobré bude zmapovat co nejširším způsobem kladné aktivity
ve farnosti a pojmenovat i problémy, které naši farnost zatěžují. Na základě tohoto zmapování současného stavu stanoví PR další postup a přístup k těmto tématům.
Seznam platných úkolů
Úkol č. 1/2017 Zaslat e-mailem sekretáři PR návrhy jednorázových akcí farnosti,
včetně termínu a místa konání na období leden – červen 2017. Zaslat e-mailem sekretáři PR seznam pravidelně se opakujících akcí ve farnosti, včetně termínu, místa konání a kontaktní osoby, na kterou je možno se obrátit v případě zájmu osoby/
farníka o účast na těchto schůzkách (např. modlitby matek, zkoušky chrámového
sboru, schůzky mládeže, náboženství atd..).Termín: 10. 2. 2017. Zajišťuje: všichni
členové PR
Úkol č. 2/2017
Zaslat e-mailem sekretáři PR seznam kladů a nedostatků v jednotlivých farnostech.
Navrhnout konkrétní činnosti nebo aktivity, které projednávat na setkáních PR
(námět viz § 2 Stanov).
Termín: 10. 2. 2017. Zajišťuje: všichni členové PR
Úkol č. 3/2017
6

Zápis z Pastorační rady č. 1/2017 ze dne 26. 1. 2017
Účastníci: P. Glac, P. Zápotocký, S. Ludmila, pí. Šimková, pí. Čiháková, pí. Caltová, p.
Josef Soukup, p. Kolín, p. Spilka p. Král, p. Němeček, p. Jelen, p. Jaroslav
Soukup v zastoupení pí. Soukupové, p. Maňhal (celkem 14)
Omluveni: (0) Přizváni: (0)
Program:
Vstupní modlitba
Představení členů Pastorační rady
Projednání, schválení a přijetí Stanov Pastorační rady Sedlčanské farnosti
Volba Pastoračního výboru dle § 26 Stanov
Předložené návrhy
Závěrečná modlitba
Projednání bodů programu
Bod 2. Představení členů Pastorační rady
Jednotliví přítomní členové PR uvedli kontakty na svou osobu, aby bylo možnost
vzájemně komunikovat .
P. Mgr. Stanislav
728 145 740 pocepfar@gmail.com
Glac
P. Stanislav Zápotoc602 170 046 fara_sedlcany@volny.cz
ký
ludmiS. Ludmila Lukášová 721 119 945
la.helena@volny.cz
Mgr. Ivanka Ćihákoiv725 380 414
vá
ka.cihakova@seznam.cz
Josef Soukup
724 624 525 soukup176@seznam.cz
Jiří Kolín
737 117 171 jirikolin@seznam.cz
Jiří Němeček
Ing. Ladislav Jelen
st.

člen dle stanov
člen dle stanov
člen dle stanov
člen dle stanov

jmenovaný člen
jmenovaný člen
jmenovaný člen za Kos.
605 745 006 jiri.nemecek@volny.cz
Horu
602 462 322 ladislav.jelen@zvvz.cz volený člen

jan.jiri.manhal@gmail.c
volený člen
om
Miroslava Šimková 602 466 561 fotofous@seznam.cz
volený člen
Josef Král
607 889 182 iva.kralova@post.cz
volený člen za Počepice
radasoukupoRadka Soukupová
728 715 275
volený člen za Jesenici
va@seznam.cz
Jiří Spilka
777 608 382 jir.spilka@seznam.cz
volený člen za Dublovice
martazezachluMarta Caltová
724 580 542
volený člen za Chlum
mi@seznam.cz
Bod 3. Projednání a schválení Stanov Pastorační rady (PR) Sedlčanské farnosti
P. Stanislav Glac představil hlavní části Stanov Pastorační rady Sedlčanské farnosti,
které odpovídají stanovenému znění pro všechny Pastorační rady Arcidiecéze pražské. Znění stanov určil kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský ACAP 1/2008 čj.
5
Jan Maňhal

602 754 828

