Zveme vás
Tomíci zvou:
3. 12. 2017od 14:00 hodin všechny zveme na tradiční Mikulášskou besídku do SOU
Bezručova ul. (zemědělská škola). Sedlčanští Tomíci si pro vás nacvičili pohádku. Po ní
se společně odebereme do kostela sv. Martina, kam možná přijde i sv. Mikuláš.
25. 12. 2017 od 14:00 hodin bude u kostela sv. Martina k vidění živý betlém. Přijďte s
celou rodinou!
30. 12. 2017 proběhne na táboře u Jezera balvanů tradiční dětský Předsilvestr. Více se o
akci dozvíte z pozvánek, které děti dostanou na tradiční páteční schůzce Tomíků.
Advetní koncer Chrámového sbou:
10. 12. 2017 od 14:30 hod. jste všichni srdečně zváni do kostela sv. Martina v
Sedlčaech na Advetní concert našeho Chrámového sboru. Ten si pro letošní předvánoční
čas připravil skladby od Adama Michny z Otradovic, Praetoriuse, W. A. Mozarta a Karla Holana Rovenského. Těšíme se naspolečně strávený čas.
Farní ples 2018
26. 1. 2018 od 19:30 hod. se v hospodě v Osečanech uskutečníoblíbený Farní ples.
K poslechu a tanci zahraje skupina Klasic. Na starší i mladé farníky a jejich přátele čeká
příjemná zábava, zajímavá překvapení a tombola. Lístky na ples se budou prodávát na
místě v den konání. Rezervaci stolu si můžete zajistit předem na tel.: +420 737 117 171.

Pravidelné bohoslužby
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Náměty, články a připomínky do příštího čísla 1/2018 posílejte na farní mail nejpozději
do 27. 1. 2018. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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3. prosince
ADVENT
Milí farníci,
Začínáme nový církevní rok. Prožíváme
dobu adventní – dobu přípravy na druhý
Kristův příchod a následně na oslavu
narozenin Božího Syna – velikého daru
Otce. Četli jsme a ještě budeme v těchto
dnech číst evangelia týkající se posledního soudu. Pro nás ten okamžik nastane, když nás Bůh zavolá, když nás Ježíš bude čekat
u brány smrti, aby nás skrze ni provedl jako vítěze. Smrti – kdepak je tvé vítězství… Pro
nás má být v Ježíši Kristu. Když jsme s ním zemřeli – prošli branou smrti – budeme
s ním také žít. Ale jak to nejlépe zajistit, abychom s ním žili. Víme, že ten nejradikálnější krok je vrhnout se do náruče jeho milosrdenství – tam v jeho objetí si uvědomit do
hloubky svou hříšnost. Možná se zastavit nad tím, kde nejvíce potřebujeme jeho milosrdenství a možná právě v tom potřebujeme být marnotratně milosrdní vůči svým bratřím
a sestrám. Je to ten nejjistější krok, který konáme směrem k dosažení věčného života.
Když si totiž konkrétně uvědomím, jak mi Otec milosrdně odpouští jednotlivá provinění, vděčnost mi dá sílu být milosrdný… Advent, byť je letos nejkratší, nám dává také
příležitost – abychom si vzali do ruky knihu – která nás duchovně povznese. Dovolí
nám na chvíli vyskočit z toho šíleného tempa a možná nás posune blíž K Bohu i k našim
bližním. Večery jsou dlouhé, vypněme PC, TV, odložme mobily a tablety a budeme mít
dost času. Přeji vám i sobě hodně odvahy ať dobře využijeme čas, který nám Bůh dává,
ať jsme stále lépe připraveni na jeho druhý příchod i na oslavu Vánoc.
P. S. Glac

Naše výprava

dentů. Bude vyhotoven „Soupis vedoucích skupinek koledníků“, kteří vlastní
občanský průkaz. Vedoucí skupinek se
svými třemi králi vyrazí do ulic města
Sedlčany. Finanční příspěvky budou vybírat do speciálních zapečetěných kasiček
dodaných Charitou ČR. Kasičky budou
po ukončení sbírky otevřeny pod dohledem pracovnice MěÚ Sedlčany a odeslány na účet Arcidiecézní charity Praha. Ta
bude schvalovat „Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky
2018“, o který bylo požádáno. Vybrané
finanční prostředky budou z větší části
použity pro záměr: Vybavenídomácího
hospice Křídla v Sedlčanech. Menší
část použije Charita ČR pro následující
projekty:

Humanitární středisko ADCH
Praha

Vybudování komunitních centra
Harfa Farní Charity Vlašim

AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s dětmi

Podpora
České
nemocnice
v Ugandě
JŠv

Podzimní prázdniny využili Tomíci
k dvoudenní sportovní, dobrodružné
a pracovní výpravě. Výprava začala ve
čtvrtek ráno 26.10.2017 na autobusovém
nádraží v Sedlčanech, kam dorazilo 27
dětí a 7 našich vedoucích. Cílem cesty
byla obec Počepice, kde jsme si zahráli
u pana Hejhala perfektní turnaj v golfu.
Tato hra se nám velice líbila, jelikož
krásně svítilo hřejivé podzimní sluníčko
a všichni máme rádi sport. Pak následoval pochod na Vysoký Chlumec, kde
jsme se ubytovali v chatičkách u Šťastných. Odpoledne jsme sihráli různé hry,
při kterých jsme se výtečně bavili. Po
večeři, když se setmělo, jsme si vyprávěli dobrodružné příběhy, zpívali oblíbené
písničky a pozdě večer jsme hledali
„Hejkala“. Kromě něj jsme hledali i některé vedoucí, které Hejkal zákeřně unesl
a uspal. Nakonec přes se všem podařilo
překonat strach a vysvobodit unesené
vedoucí. Nikdo se v noci neztratil a ani
nebyl zraněn. V pátek jsme se probudili
do deštivého rána. Z plánované cesty
pěšky do Sedlčan kvůli dešti sešlo. Jeli
jsme tam po obědě autobusem. Po příjezdu jsme šli do klubovny, kde jsme si zahráli různé hry a potom jsme se zúčastnili
prací jako hrabání listí kolem kostela,
skládání Farních listů. Také jsme uklízeli
zvonici a klubovnu. Měli jsme dobrý
pocit z dobře odvedené práce a na zážitky
z výletu budeme dlouho vzpomínat.
Daniela Kubecová.

Pozdrav z nemocnice
V červnu letošního roku se před kostelem
stala vážná dopravní nehoda. Naši farnici
paní Elišku Smrtovou porazilo při cestě
do kostela na přechodu auto. Vzpomíná,
jak hned přiběhl na pomoc pan Jelen
a ještě někdo a pomáhali jí, než přijela
sanitka. Paní Smrtová se často ptá, co je
nového v kostele a všechny farníky
pozdravuje. Sedávala v lavici vpravo pod
kůrem a bohužel nezná jména paní, které
seděly vedle ní. Trpělivě a s modlitbami
snáší těžké bolesti. Naštěstí má hodné
syny a kamarádky, které ji navštěvují.
Měla velikou radost, až slzela, když při
volbách uviděla Vojtu Jelena, který k ní
přišel s přenosnou schránkou na volební

Tříkrálová sbírka 2018
Stejně jako v lednu 2016 a 2017 proběhne na začátku roku 2018 v našem městě
tříkrálová sbírka. První pátek v lednu
2018 nastane po administrativních přípravách den „D“. Na gymnáziu budou připraveni dobrovolníci z řad mladších stu2

lístky. Poprosme společně Pána za její
uzdravení.

ta, využilo pouze cca 20 našich spoluobčanů. Pavel Svoboda seznámil přítomné
jednoduchým a srozumitelným jazykem
s fungováním Evropského parlamentu
a jednotlivých výkonných složek Evropské unie. Zdůraznil své přesvědčení, že
Česká republika se má pevně začlenit
mezi nejvýkonnější země Evropské unie
a zbytečně nekoketovat se svou orientací
na východní země jako jsou Rusko a Čína. Zazněla rovněž informace o možnosti, že i relativně malá Česká republika
může ovlivňovat rozhodování o celé Evropě. Jako konkrétní příklad vyzdvihl
českého ministra zemědělství p. Jurečku,
který inicioval v Bruselu kroky vedoucí
k zajištění stejné kvality potravin
v jednotlivých členských zemích EU.
Během besedy pan Svoboda vyjádřil své
názory ke všem vzneseným dotazům a na
závěr vyzval všechny přítomné, aby si
aktivně vyhledávali pravdivé informace
o činech a společné legislativě EU.
V legislativní oblasti v mnoha případech
dochází ke zbytečnému zkomplikování
evropských norem, při jejich začlenění do
českého právním řádu, což provádějí naši
– čeští zákonodárci. Následně pak je
v médiích vina za složitost zákonů neprávem svalována na EU.
Europoslanec Pavel Svoboda není jen
našim
významným
zástupcem
v Evropském parlamentu, ale i výborným
zpěvákem v křesťanské „Ztracené kapele“. Ta přislíbila svůj koncert v kostele
sv. Martina v rámci oslav ROSA 2018.
Kéž by Bůh dal a v našem státě se angažovalo více takových chytrých, obětavých a hodnotově vyzrálých lidí…

JŠv
Vánoční recept
Budeme potřebovat jen to, co každý doma najde:
1 hrnek - tolerance
1 hrnek - porozumění
2 hrnky - lásky
1 lžíci - moudrosti
1 lžíci - milosti
1 lžíci - radosti.
Vše důkladně smícháme, zahříváme teplem rodinného krbu a čekáme na příchod
Spasitele.
Při dodržení receptury bude nasyceno
nejen tělo, ale i duše..

MJ
Europoslanec
v Sedlčanech
Díky shodě náhod jsem měl možnost se
osobně podílet na přípravě plakátku
a následně se zúčastnit besedy
s europoslancem Pavlem Svobodou. Tento pětapadesátiletý, velice příjemný
a milý muž, je občanským povoláním
docentem na právnické fakultě University
Karlovy v Praze. V roce 2014 byl za
KDU-ČSL s počtem 21 746 preferenčních hlasů zvolen poslancem Evropského
parlamentu v Bruselu. V něm byl následně zvolen předsedou právního výboru,
čímž se stal v Evropském parlamentu
nejvýše postaveným Čechem. V květnu
2016 ho významný magazín Politico uvedl mezi nevlivnějšímí členy EP. V lednu
2017 byl do funkce zvolen opětovně na
druhou polovinu volebního období, což
se dosud žádnému Čechovi nepodařilo.
Beseda s tímto hluboce věřícím a velmi
inteligentním člověkem se konala
v pondělí 25. 9. 2017 v KDJS Sedlčany.
Poznat názory europoslance a využít
možnosti s ním diskutovat aktuální téma-

LJ
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