26. 5. 2018 - Orientační běh: Skautský oddíl Kosova Hora a TOM Jeleni vás zvou na
orientační běh, tentokrát v okolí zříceniny hradu Zvěřince od 13:30 h. Přihlášení do 20.
května na 722 549 322.
25. 5. 2018 - Noc kostelů ve Zdicích:

18:00 - Hrajeme a zpíváme z lásky pro Lásku Rytmické písně

19:00 - Stínohra - Tajemství mezi mužem a ženou

20:00 - Přednáška - O svobodě a důstojnosti ve vztahu mezi mužem a ženou
lektorka Ivanka Čiháková

21:00— Partnerská a prorodinná poradna
Program připravuje Ivanka Čiháková Info: 725 380 414
10. 6. 2018 Hlavní pouť české církevní provincie u příležitosti Oslavy výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Pojede autobus z naší farnosti!
29. 6. – 8. 7. 2018 Letí katolický tábor Ovčín 2018 – POPOUPO aneb Podivuhodná
pouť pouští – dle stejnojmenné knihy vše zážitkovou pedagogikou, tak abychom se
s dětmi a mládeží vzdělávali v křesťanské oblasti, duchovně rostli skrze život ve společenství církve v prorodinném prostředí a to vše s radostí a lehkostí. Info: 725 380 414
Ivanka Čiháková
8. – 10. 7. 2018 - Bourání a úklid tábořiště LKT Ovčín 2018 + pokračování bílení
farních prostor v Kosově Hoře.

Pravidelné bohoslužby

FARNÍ LISTY

4/2018

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

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 4/2018 posílejte na farní mail nejpozději
do 12. 5. 2018. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 3/2018
29. května
Královna máje
Milí farníci, pozítří začíná květen
– měsíc plný života a pro nás také měsíc
Panny Marie. Kde to bude možné, budeme slavit mše svaté ke cti Matky Boží.
V mnohých městečkách a obcích se sami
scházíte a modlíte – jak se lidově říká
„jdeme na májovou“. Je to nádherný
zvyk, že v těchto dnech je nás více, ať jsme kdekoliv, Panna Maria nás k sobě přitahuje
a je důležité, aby úcta a láska k Ní, nás také přiváděla k tomu koho ona je Matkou a také
snoubenkou. Zasnoubila se jako malé děvčátko samotnému Otci, který měl s ní od věků
své plány – proto se stává Matkou Spasitele. Její vztah k Duchu svatému charakterizujeme stejně jako k Otci a k tomu ještě do třetice je snoubencem Josefovým, jehož se stává
právoplatnou manželkou. Její srdce je tak veliké. I my v něm máme své místo – tedy
pokud chceme.
Krásným úvodem do měsíce Panny Marie byla včerejší Slavnost posvěcení obrazu
Matky Boží, ustavičné pomoci, jak ji nazval otec Krzysztof, redemptorista ze Svaté Hory. Začal přednáškou o tomto obrazu – nebo spíš ikoně, poté jsme se společně pomodlili
novénu a slavnost jsme zakončili mší svatou. Přeji sobě i každému z vás, abychom rostli
ve vztahu k Matce Boží a skrze ni i k našemu milovanému Bohu.
V tomto měsíci a to konkrétně 6. května 2018 budeme volit členy do Pastorační rady. Volební komise spolu se mnou ustanovila tento den, také určila místo a to farní kostel Sv. Martina v Sedlčanech po nedělní mši svaté. Navržení kandidáti, kteří přijali kandidaturu do voleb do PR jsou: Ladislav Jelen st., Jan Maňhal, Jiří Němeček st., Josef
Soukup, Jiří Kolín, Miloslava Šimková, Jaroslava Trojanová, Josef Lesák, Martin
Švejda, Jana Hanzelková, Nikolaus Lobkowicz. Celkem 11 kandidátů. My budeme volit 6 kandidátů. Všechny tyto skutečnosti byly mnou osobně vyvěšeny do farní vývěsky
v pátek 20. 4. 2018 a připomenuty při všech bohoslužbách v neděli 22. 4. 2018. Děkuji
předem, všem, kteří mají ochotu podílet se na směrování našeho farního společenství.
Mnozí z vás jsou zvědaví, jak pokračují plánované projekty rekonstrukce sedlčanské
fary a jejího okolí. Nabíráme určité zpoždění a to z několika důvodů. Jelikož se jedná
o objekt památkově chráněný, je v něm zvýšená bezpečnost požární ochrany… tedy
hasiči se dohadují s projektantem. Další komplikace vzniknou při vstupech či závazných
stanoviscích NPÚ. Doufám, že půjde jen o časové zdržení. Jednou z dalších komplikací
je skutečnost, že při jednáních na AP, bylo jednoznačně navrženo, aby „zimní“ kaple
byla v budově fary nikoliv v plánovaném Pastoračním či Komunitním centru. Nicméně
v minulém týdnu byly prováděny sondy ke stanovení rozsahu prací – takže fara se co
nevidět stane „staveništěm“. Dále byly učiněny kroky, aby mohla být ukončena kladně

zvem Otevřeno. Během večera byly zpívány duchovní písně a čteny texty k zamyšlení. Rádi bychom takový večer pořádali pravidelně jeden pátek v měsíci.
Příští Otevřeno proběhne na závěr Noci
kostelů, tedy 25. května a poté v pátek
8. 6. od 20 hodin.
Martin Švejda

nedávná kontrola z HZS z kraje. Zítra
každopádně přistane kompletní projektová dokumentace na Stavebním úřadě. Do
10. června proběhne výběrové řízení
a mám naději, že nejpozději během července začne plánované rekonstrukce,
v jakém rozsahu – to ví jen sám Bůh.
P. Stanislav G

Křížová cesta

Památce letců
V sobotu 21. dubna sloužili na Církvičce
P. Stanislav Zápotocký a P. Jan Böhm
mši svatou za americké letce, sestřelené
19. dubna 1945 u Hradišťka. Mše i následného kladení věnců k původnímu
hrobu letců se zúčastnil starosta Sedlčan
Ing. Jiří Burian, zástupci armády a velvyslanectví USA. Jak uvedl v kázání vojenský kaplan P. Böhm, při pohledu na naši
krásnou rozkvetlou jarní krajinu vzpomeňme na ty, kteří padli také za náš život.
-bn-

V sobotu 17. března proběhla v pořadí již
čtvrtá křížová cesta přírodou. I přes nepřízeň počasí se sešlo 17 účastníků, včetně malého Míši Hanzelky, který si užíval
cestu v kočárku. V letošním ročníku jsme
objevovali křížky a kapličky v okolí Chalup, Příčov či Kňovic, kde nás čekalo
také příjemné občerstvení u Maňhalových. První i poslední zastavení bylo jako
vždy před kostelem sv. Martina
v Sedlčanech. Je hezké, že se z této akce
stává pomalu tradice a každým rokem
přibývá účastníků. Těšíme se na další
ročník.
Klára Jelenová

Křížová
2003

cesta

v

Vzpomínka na kardinála
Berana

roce

V těchto dnech zažívá naše katolická
veřejnost významný okamžik. Do naší
republiky byly v pátek 20. dubna 2018
přivezeny z Říma ostatky kardinála Berana, který byl v padesátých letech perzekvován komunistickým režimem
a následně mu nebyl umožněn návrat do
rodné země.
Osobní zážitek a fotografii z doby, kdy
komunistická mašinérie usilovala o odstranění a umlčení kardinála Berana nám
poskytl farník pan Švec.
„Na této fotografii je pan kardinál Beran,
který přichází z německého koncentračního tábora. Je před pražským seminářem
v červnu 1945, kde jej vítá starosta Dejvic a jeden z bohoslovců. Tuto fotografii

Byla zahájena u kostela sv. Martina
v Sedlčanech 12. dubna 2003 ve 13 hod .
Šlo nás s panem děkanem Zápotockým
16 lidí. Trasa: Sedlčany–Roudný ke Kňovičkám–na rozcestí Osečany–Sestrouň–
Hradišťko–Vítěž. Návrat do Sedlčan asi
v 17 hod. Trasa měřila asi 10 km.
Vzpomínka účastníka z Chalup

OTEVŘENO
V pátek 20. dubna se v kostele sv. Martina v Sedlčanech uskutečnil večer s ná2

Zveme vás
30. 4. 2018 – Čarodějnice na táboře u Jezera Balvanů
Sraz v 17:00 na táboře. Čeká na vás čarodějnické klání o Miss a Mistra čaroděje, tak
neváhejte a přijďte předvést svá kouzla. Nezapomeňte si buřty na opékání..
4.-5. 5. 2018 – Bitva 4 generálů
Tradiční bitva 4 armád. Tentokrát v lesích u Vozerovic. Akce je pro starší 10 let. Pro
bližší info a nahlášení na 722 549 322.
8. 5. 2018 Výročí vysídlení Neveklova 75 let – pořádá Spolek Setkání z.s., 10:00 Mše
svatá, 17:00 Přednáška – Pavel Strežo – na téma Vysídlení, odpuštění, napravení křivd,
19:00 Modlitba za uzdravení nemoci
12. 5. 2018 Pouť za duchovní povolání bude na Svaté Hoře. Pojede autobus z naší
farnosti!
15. 5.2018 (každé další úterý) do 19. 6. 2018 Příprava na život v manželství a svátost
manželství v rodině – Ivanka a Martin Čihákovi – Zkrácený kurz – 6 tématických večerů
pro snoubence tel.: č. 725 380 414. Ivanka a Martin Čihákovi
18. – 20. 5. 2018 – Tématický víkend pro táborový tým LKT Ovčín 2018 - Práce na
tématu, modlitbách, zážitkových tematických aktivitách, slůvkách na den, scénkách, atd.
Info: 725 380 414, Ivanka Čiháková
18. ‑ 20. 5. 2018 – Meganarozeniny u Jezera Balvanů
Všichni členové TOM Jeleni, kteří mají narozeniny v termínu mezi 1. 1. – 30. 6. 2018 se
budou společně na víkendové oddílové výpravě veselit ze svých narozenin, užívat si
společně her v denní i noční přírodě. Jistě také rádi přiloží ruku k zvelebení táborového
pozemku hrabáním starého listí, sekání a dopravě kalamitního dřeva. Velmi pozorně
budeme sledovat pulce, jak se v Jezeře balvanů mění v malé žabičky. Účastníci se hlásí
na oddílové schůzce nebo na tel. 722 549 322.
22. – 24. 6. 2018 - Stavba tábora a táborová porada Ovčín 2018 – Pomoci mohou
všichni, kdo mají chuť se stavbou v sobotu od 9 do 19 hod. na Ovčíně– Info:
25 380 414 Ivanka Čiháková
19. 5. 2018—Poutní mše sv. ze slavnosti svatého Jana Nepomuckého bude v Prosenické Lhotě v 16:30 hodin.
20. 5. 2018 Poutní mše v kapli sv. Jana Nepomuckého v Bolechovicích: ve 15:00 h.
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připojili mezi velké množství pomocníků,
aby pochod mohl proběhnout hladce.
Děti i rodiče se náramně pobavili při vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, který
žongloval na jednokolce a předváděl různé další zábavné triky. Na podiu vystoupila také kapela Bohemian Pipe Band,
která pak šla na začátku průvodu a doprovázela vše svou nádhernou dudáckou
hudbou.
Kolem 14 hod. se všichni zvedli a začali
se řadit do průvodu s balonky a transparenty, kde stálo např. Dítě je vždy nadějí,
Mít bráchu je cool nebo Ségra je hustá Po
cestě si průvod udiveně prohlíželi všichni
kolemjdoucí, někteří si ho natáčeli svými
mobily a našli se i tací, kteří byli připraveni protestovat proti našim heslům, měli
své odporující transparenty a zřejmě se
chystali pochod zastavit, jako se to podařilo při loňském ročníku. Policie ale byla
tentokrát dobře připravena a se všemi
„protidemonstranty“ si hravě poradila,
což organizátoři pochodu velmi ocenili
a policii při závěrečném proslovu na Václavském náměstí pochválili. Pod sochou
sv. Václava promluvil též Alexandr Vondra a závěrečné požehnání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Nakonec jsme si společně zazpívali Svatováclavský chorál a pokojně se rozešli.
My jsme si ještě zpříjemnili den procházkou po Praze, protože tentokrát nám počasí přálo. Měli jsme radost, že se letos
všechno tak hezky vydařilo.
Jana Hanzelková

Pochod pro život a rodinu
2018
7. dubna 2018 se uskutečnil již 18. ročník
Národního pochodu pro život a rodinu.
Letos se ho zúčastnilo kolem osmi tisíc
lidí, mezi nimiž převažovaly rodiny
s malými dětmi. My jsme vyrazili kolem
8. hodiny ranní autem ze Sedlčan, po
9. jsme zaparkovali kousek pod Pražským hradem a označeni plackami
s nápisy „Jsem kreativní, jsem pro život“
rychle prošli přednostní kontrolou do
areálu Hradu. Hodně účastníků přijelo
z Moravy speciálními vlaky, které jely
z Ostravy, Olomouce a Brna a například
z jižních Čech připutovali další speciálními autobusy. Kamarád z Karviné, kterého
jsme náhodou potkali, se musel vydat na
cestu už ve 3 hodiny ráno. Obdivovali
jsme odhodlání všech účastníků z takové
dálky…
Začalo se v 10:30 jako obvykle v pražské
katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha
mší svatou v radostné velikonoční atmosféře za veselého pokřikování dětí (kdo
nestál u reproduktoru, nemohl nic slyšeti). Několikrát zaznělo díky rodičům, že
se nebojí přijmout děti, které jim Bůh
dává. Zdeňka Rybová, místopředsedkyně
Hnutí pro život, které pochod pořádá,
uvedla zajímavou statistiku – každoročně
je v České republice umělým potratem
usmrceno okolo 20 tisíc nenarozených
dětí. Přitom se rodí o 38 tisíc dětí méně,
než by bylo třeba, aby český národ nevymíral. Za život se dnes opravdu musí
bojovat!
Po závěrečném požehnání jsme se přesunuli na Klárov, kde byl zajištěn oběd
a krátký zajímavý program. Při vyzvedávání oběda jsme zahlédli mezi organizátory
známé
tváře
mládežníků
z víkendovek v Kosově Hoře, kteří se

daroval kardinál Beran mému strýci Václavu Maškovi z Bláhovy Lhoty, který dělal
v semináři vrátného. Před smrtí v roce 1974 daroval strýc Mašek fotografii mně na památku.
Vyprávěl mi, když v té noci 13. dubna 1950 přišli, zazvonili. Musel jsem rychle otevřít.
Vstal jsem z postele a otevřel hlavní dveře a dostal jsem facku od statného chlapa.
Vpadli dovnitř a pozatýkali hlavní osoby. Mě nechali stát celou dobu venku, neoblečeného. Byla mně zima. Po skončení v semináři jsem šel pracovat do Pragovky v Praze. Potkal jsem se tam s pánem, který mně dal facku u vrátnice semináře.
Když Pan kardinál Beran Josef byl v Mukařově oddělen na samotku, byly mu návštěvy
povoleny. Chtěli mu dokázat, že o něj lidé nemají zájem. Dali nápis před vchodem:
POZOR TYFUS!! Návštěva na vlastní nebezpečí.
I přes výstrahu jej můj strýc s tetou ostatní věrní přátelé navštěvovali dále. Když Pan
kardinál Beran odletěl do Vatikánu, strýc si s ním dopisoval až do jeho smrti“.
-bn-
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