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Kaţdé úterý od 17:30 a neděli od 16:00 na setkání Neokatechumenátní
cesty. Pravidelná setkání probíhají v kostele sv. Martina v Sedlčanech aţ do
Velikonoc. Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí oţivit svou víru.
15. 2. 2008 Spolčo ve Štětkovicích – mše svatá 18:30 h, program u Čiháků,
info: Ivka Čiháková, tel. 604 383 498.
22. – 26. 2. 2008 Společné hory v DCM Vesmír – pro mládeţ od 12 let,
organizuje David Zirhut, přihlášky a info Ivka Čiháková tel. 604 383 498.
1. 3. 2008 – bude dětská mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech od 17:00
hodin.
7. 3. 2008 – Mezifarnostní florbal mládeţe v Kosově Hoře. Utvořte tým a
dejte vědět Ivce Čihákové 604 383 498. Ráno 8. 3. 2008 můţete s námi vyrazit
na Arcidiecézní setkání mládeţe s biskupy.
8. 3. 2008 – Arcidiecézní setkání mládeţe s otci biskupy v Praze. Pojede
svozový autobus z Příbrami přes Sedlčansko a Benešovsko. Program pro
mládeţ bude velmi pestrý, zábavný, ale i pro povzbuzení ducha. Tel.: Ivka
Čiháková 604 383 498.
14. 3. 2008 se koná v Jesenici tradiční Kříţová cesta v přírodě. Začátek
v 15:30 h.
28. 3. 2008 Spolčo ve Štětkovicích – mše svatá 18:30 h, program u Čiháků,
info: Ivka Čiháková, tel. 604 383 498.
4. - 6. 4. 2008 Velikonoční víkendovka pro děti a mládeţ Sedlec – Votice.
Děti se sjíţdějí z mnoha farností, program pro ně dělají mladí ve spolupráci
s kněţími. Tel.: Ivka Čiháková 604 383 498.
2. 5. 2008 Spolčo ve Štětkovicích - mše svatá 18:30h, program u Čiháků,
info. Ivka Čiháková tel.604 383 498.
16. - 18. 5. 2008 Svatojánská víkendovka pro děti a mládeţ Sedlec –
Votice. Tel.: Ivka Čiháková 604 383 498.
Rok na osmičku je rokem 1918. (90. výročí skončení 1. světové války. - Modlitby
z: Jan Blokša: Pobožnost křížové cesty v době války. Olomouc 1914.)
Uzávěrka příštího čísla Farních novin je 9. 3. 2008. Těšíme se na všechny náměty
a příspěvky farníků k rukám členů redakce nebo na e-mailové adrese.
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PŮST

Milí čtenáři Farních Listů!

Jsme na začátku postní doby, a tak mnohý z nás opět řeší otázku, co si
odříci. Jak proţít půst tak, abychom ho nepropásli, a věděli, ţe jsme se opravdu
nějak postili? A jak to udělat, abychom konečně jednou ve svých předsevzetích
vytrvali? Honí se nám tedy hlavou myšlenky: „Já si odřeknu“, „Já se budu snaţit,“
„Já vydrţím (nebo nevydrţím), co jsem si předsevzal“, „Já si dám na to všechno
pozor!“, „Já ale nemám čas a sílu na to všechno myslet.“. Já, já a zase já. Tady je
velké nebezpečí, ţe se budeme v postním snaţení vlastně točit sami kolem sebe. Ţe
mé spokojené nebo nespokojené „Já“ bude kralovat, obklopeno velmi zboţnými
tématy. To ovšem cílem a smyslem postní doby není.
Přemýšlejme proto nejen o odříkání, ale hlavně o obrácení. Obrácení se
k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, neţ to, čím právě ţiji. Obrácení k Tomu,
kdo mi nabízí něco většího, však předpokládá, ţe je třeba od něčeho jiného se
odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odloţit to, co
v nich můţe překáţet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede,
co nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na
cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almuţnu“ a „smíření“. Modlitbou se člověk
spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje jak a kudy se má ubírat jeho ţivot. Postem
se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit) a to, čeho se zřekl
poskytuje potřebným – coţ je podstatou „almuţny“. Smíření pak člověka naplňuje
pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Přejí nám všem poţehnanou postní dobu!
Otec Rafael

Co dělali Tomíci v adventu a o Vánocích?

Charitní sbírka oděvů

Mikulášská besídka
Jako kaţdoročně se i v roce 2007 se konala v kostele a ve škole Propojení
mikulášská besídka. Tu zahájil vedoucí oddílu Láďa Jelen. Po úvodu přišla na řadu
důkladně nacvičovaná pohádka S ČERTY NEJSOU ŢERTY… Po velmi úspěšném
divadelním představení, v kterém účinkovali členové oddílu, jsme se všichni
odebrali do kostela svatého Martina, kde sv. Mikuláš rozdával výborné perníčky!
Besídka se všem moc líbila a zúčastnilo se jí okolo 80 dětí, rodičů a prarodičů. Na
letošní besídku zveme srdečně i Vás.

Ve dnech 26. 11. 2007 dopoledne a 27. 11. 2007 odpoledne se uskutečnila tradiční
sbírka šatstva, obuvi a dalších věcí. Tato sbírka byla opět velmi úspěšná. Nasbíralo
se velké mnoţství oblečení. Odvoz věcí se uskutečnil ve dvou termínech, neboť
najednou nebylo moţné veškerou sbírku odvézt. Při sbírce i odvozu pomáhali
i dobrovolníci, Pán Bůh zaplať za pomoc. Další sbírka je předběţné plánována na
květen 2008.
- jm -

Vánoční besídky
Loňská vánoční besídka se odehrávala v kostele sv. Martina 25. 12. 2007.
Setkání u jesliček zahájily děti vyprávěním o narození Jeţíše Krista, které nacvičily
v hodinách náboţenství. Poté přišla na řadu Schola ze Sedlčan. Děti ze Scholy
krásně zazpívaly vánoční písně z Čech i zahraničí, současné i historické koledy.
Doprovod zajistila skupina REPETE pod vedením Járise Koupeného. Měli bychom
se rovněţ zmínit, ţe Scholu vede velmi šikovná řádová sestra Tereza Křenková.
Poklonit se k jesličkám a oslavit tak narozeného Krista přišlo cca 100 „pastýřů
a koledníků současné doby“.
Malý Silvestr
Malý Silvestr (tj. silvestrovské setkání Tomíků na táboře u Jezera balvanů)
se konal 30. 12. - 31. 12. 2007. Jeho tradiční částí byl pěší pochod ze Sedlčan
k Jezeru balvanů tj. 10 km. Kdyţ jsme v počtu 24 vandrovníků dorazili na tábor,
připravili jsme chatu na zimní pobyt a šli bruslit na jezero. Tam jsme hráli všelijaké
hry na ledě. Kdyţ se začalo stmívat, odebrali jsme se do chaty. Uvnitř jsme si
povídali a vyprávěli příběhy Věřte x Nevěřte. O půlnoci jsme si u Jezera balvanů
pustili pár rachejtlí a společně zazpívali. Ráno jsme si snědli snídani a odešli na
autobus, který nás odvezl unavené a šťastné domů.
- kj -, - mj -

“Půjdem spolu do Betléma“
Ozvěnou Vánoc 2007 byla zpěvohra, kterou uvedli ve středu 2. ledna 2008
mladí čtenáři Městské knihovny v Sedlčanech v dětském čtenářském oddělení.
Pořad působivě vystihl příběh o narození Páně – od „pastýřského probuzení“,
svízelného putování starověkých učenců a zděšení Herodova aţ po šťastný závěr.
To vše obohacené národními koledami.
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Proč ve mlýně z Pohádkového údolí mají stále dost
vody?
Před léty, kdy ani tam nebyla elektřina, byl chod mlýna závislý na vodní
síle. Ta, soustředěna na vodní kolo, jím otáčela. Mlýn koupí se dostal do rukou
přičinlivé a poctivé mlynářské rodiny. Takové „staročeské“. Nastěhovali se koncem
července, za velmi suchého a parného léta. Hospodáři z okolí sice dovezli obilí jiţ
z nové sklizně, ale zůstávalo na záspi. Nebylo jak je semlít. Rodina i chasa smutně
posedávali na dvoře ve stínu kaštanu. Pojednou se u vrátek ozvalo: „Pozdrav Pán
Bůh vespolek, a co jste tak smutní?“. Pan otec - mlynář: „Dej Bůh pozdravení i vám!
A kdo ţe vlastně jste? Snad ne nadlesní z lesovny Na Kasárně?“. Příchozí byl totiţ v
„mysliveckém“. Na to příchozí: „Tak to zrovna ne, ale v lesích se také vyznám. Ale
vidím, ţe jste noví, tak jsem vás přišel uvítat!“. Byl domácími pozván dovnitř,
pohoštěn vdolky s borůvkovým ţahourem, zasypaným tvarohem, zakapaným
smetanou. Při tom vyslechl strázně ze sucha. A mlýn bez vody – jako hodiny bez
ručiček.
Pocestný se s díky rozloučil a odcházel. Nade mlýnem se zastavil a dojat,
přemýšlel – jak těm tam ve mlýně pomoci.
A čím jim pomohl a kdo vlastně onen pocestný byl? Prozradíme příště!
- si -

Zde mohl být Vás příspěvek.
Oslovila Vás nějaká událost? Má někdo z farníků významné jubileum?
Těšíme se , že do příštího čísla nám něco napíšete.

- red -7-

Kosohorská farnost
Na začátku kaţdého roku se hodnotí rok minulý a plánuje se příští. Hodnotit
uplynulý rok můţe kaţdý sám, chceme Vás seznámit s děním v kosohorské
farnosti v roce 2008.
Díky patří všem
O běh našeho farního společenství se stará mnoho dobrých lidí, kteří dají
dohromady velké dílo a vytvářejí příjemné prostředí pro nás všechny
„pravidelňáky“, i pro ty, kteří přijdou za duchovní posilou občas. Také pro mladé,
kteří přijíţdějí na faru a připravují zde víkendová setkání pro děti. Všichni jsou
přijímáni jak farníky, tak i místními řeholními sestrami. Ty bydlí na faře v prvním
patře, zatímco přízemí slouţí farnosti a návštěvníkům. Dalo by se tedy říci, ţe
farnost ţije a bude ţít svým interním ţivotem, ale zároveň se jí dotýká universalita
církve.
Setkání na faře a mše svaté pro děti, mladé a rodiče
Náboţenství u nás ve škole učí sestra Tereza Křeňková. Do mateřské školky za
dětmi dochází pastorační asistentka Ivanka Čiháková (Ivka), která se zároveň stará
o to, aby děti docházející na náboţenství našly domov ve farnosti a postupně se
naučily chápat liturgii. Proto pravidelně kaţdou třetí sobotu v měsíci od 14 h do 18
h mají děti moţnost přijít na faru, kde mají Ivka a Iva Krubnerová připravený
program na celé odpoledne, nejenom pro děti. Děti vyrábějí, zpívají, sportují, mají
duchovní témátko, společně se modlí u svíčky v renovované kapli. A hlavně se
připravují na mši svatou pro děti, mladé a rodiče, která je kaţdou poslední neděli
v měsíci.
Nástěnka a pozvání k ţivotu farnosti
Ţe se do aktivit zapojují mladí i dříve narození můţete i vy i zjistit z fotografií a
textů na nástěnce, umístěné v Kosově Hoře u vstupní brány ke kostelu. Jsou zde
zároveň uvedeny pozvánky na všechny aktivity farnosti. Veškeré dění v tomto
školním roce je zakomponováno do tématického celku „Otče náš“.

Modli se a pracuj
Tyto akce budou proloţeny občasnými brigádami např. obehnání zahrady plotem.
Naším přáním je vybudovat v zadní části farní zahrady vybudovat jednoduché
volejbalové hřiště. Přijeďte se i Vy někdy podívat.
Ivanka Čiháková, pastorační asistentka
Jiří Kolín

Řádové sestry na Sedlčansku - II. díl
Jiţ v minulém čísle jsme vám krátce přestavili první z několika řádových sester,
které působí ve zdejším kraji. Tentokráte jsme vyzpovídali sestru Ludmilu Helenu
Lukášovou, nejmladší ze tří, které bydlí na faře v Kosově Hoře.
1. I vás se zeptám, kdy a kde jste se narodila a kde jste působila před
příchodem do Kosovy Hory?
Narodila jsem se v Přerově roku 1976 a do nedávné doby jsem působila
v kroměříţském provinčním domě, kde máme (řád sv. Kříţe – pozn. aut.) základnu
a kde jsem pracovala u starých a nemocných sester.
2. Proč jste se rozhodla právě pro toto povolání?
Já jsem k tomu přišla prakticky jako slepý k houslím. Studovala jsem střední
zdravotnickou školu v Přerově. Jsem sice z katolické rodiny, ale i kdyţ jsem
pracovala v Praze v nemocnici se sestrami sv. Kříţe, jejich ţivot mě však nijak
nepřitahoval. To se ale změnilo po návštěvě jugoslávské Medţugorie (1995), kam
jsem jela spíše za rekreací neţ za duchovní obnovou. Netušila jsem ale, jaké to bude
mít pro mě důsledky. Chtěla jsem opravdověji proţívat víru. Sama tomu nerozumím,
co se tam se mnou stalo, ale jsem za toto setkání vděčná. Pak jsem ještě rok hledala,
jak konkrétně ţít naplno svůj vztah k Bohu. Právě v té době jsem pracovala, jak jsem
uţ řekla, v Praze se sestrami na interně, kde byla staniční sestrou moje sestřenice,
sestra Karla. Té také za mnohé vděčím. V době, kdy jsem se rozhodovala pro
kongregaci Kříţových sester, sestra Karla ve svých 31 letech onemocněla
nevyléčitelnou nemocí, které za 3 roky podlehla.

Co chystáme a plánujeme
Na Velký pátek se farnost s dětmi a mladými sejde v kostele na kříţové cestě.
Tradičně na konci června „posedíme na farní zahradě,“ kde si děti zasoutěţí o
sladké odměny a ostatní si v klidu popovídají a zazpívají při kytaře. Léto je pro děti
z farnosti ve znamení křesťanského tábora, pořádaného společenstvím mladých ze
Štětkovic a po prázdninách, pokud nám počasí dovolí, se pokusíme sjet malou část
některé z českých řek. A o Vánocích se farnost sejde u jesliček, kde děti poděkují
Jeţíškovi a darují mu svou básničku. A třeba zde mladí oslaví opět Silvestr a to
svým mladickým způsobem, ale i ztišením před Pánem.

3. Jaké je vaše poslání v Sedlčanech?
Od mého příjezdu v srpnu 2007 pracuji ve zdejší nemocnici na oddělení následné
péče jako zdravotní sestra. Jsem ráda, ţe po několika letech mohu opět dělat tuto
práci a získat nové zkušenosti. Kolegyně v práci mě přijaly hezky, i kdyţ na začátku
nevěděly, jak mě - řádovou sestru - mají brát. Teď uţ si na mě zvykly a berou mě
normálně. I zdejší obyvatelé obecně jsou ke mně velmi milí, snaţí, se abych se tu
cítila dobře, za coţ jsem vděčná. Se sestrami, se kterými bydlím, se známe jiţ
z dřívějška. Štěpánka byla moje novicmistrová a s Terezou jsme společně působily
v Praze a v Choryni.
Děkujeme Vám za rozhovor.
- ep -
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Putování fotoreportáže a kříze mládeže
aneb
byli jsme v Mníšku budeme na Staré Ţivohošti
I z našich sedlčanských farností vyrazili mladí 13. října 2007 na Setkání
mládeţe příbramského vikariátu do Mníšku pod Brdy. Proţili den, kdy se mohli
vzájemně setkat, proţít spolu zajímavé činnosti, vyslechnout si svědectví z Klokot
a zároveň měli příleţitost duchovně načerpat. Jaké to bylo, uvidíte i Vy.
Od 20. ledna do 11. října 2008 bude putovat v našem vikariátu
fotoreportáţ a vikariátní kříţ mládeţe. Fotoreportáţ je pro mladé vzpomínkou na
proţitý den a pozváním na další setkání. Pro všechny farníky je povzbuzením
a zároveň výrazem poděkování za modlitbu i přiloţené ruce k dílu.
Proto fotoreportáţ připutuje do kaţdé vikariátní farnosti i do několika
farností sousedních. V kaţdém kostele bude ke shlédnutí jednu neděli. Při této
příleţitosti připutuje do farnosti i vikariátní kříţ mládeţe, u kterého by se měla
farnost společně na konci mše svaté pomodlit. A za co? Za budoucnost církve tj.
za ţivoty mladých lidí.
V Sedlčanech a okolních farnostech bude fotoreportáţ s kříţem
putovat od 13. dubna do 18. května 2008.
Jiţ dnes se pomalu začíná připravovat další setkání, které se uskuteční
11. 11. 2008 ve Staré Ţivohošti.
- ič -

Zpěvohra potěšila návštěvníky z Domova důchodců a několik menších čtenářů. Pro
starší je inspirací do budoucna.
Pracovnice městské knihovny si zaslouţí uznání – jak za přípravu tohoto
pořadu, tak za veškerou práci s mladými čtenáři!
- si -

Ministrantská rubrika
Zdravím všechny ministranty, jejich rodiče ale i kluky, kteří se do kostela
občas na mši podívají. Je tu nové číslo našeho farního časopisu a s ním i nová
rubrika pro ministranty a kluky, kteří by se ministranty chtěli stát. V první řadě
bychom tyto kluky chtěli vyzvat, aby se na nás ministranty přišli podívat alespoň při
dětské mši. Zjistíte, jak můţete panu faráři vypomoct a kdyţ vás sluţba u oltáře
bude bavit, vřele přivítáme, kdyţ se k nám připojíte i v neděli.
A aby tato rubrika nevypadala pouze jako nábor nových ministrantů
vyhlašujeme pro nové i stávající kluky u oltáře soutěţ MAXISTRANT 2008, kterou
mnozí jistě znáte z jiných farností .
Hra má naprosto jednoduchá pravidla: za kaţdou mši svatou u oltáře dostává
ministrant 1 bod a kdo má na konci soutěţe nejvíce bodů je vítězem.
Na závěr bych rád podotkl, ţe jako ministranti bychom mohli v průběhu
nového roku podniknout například výlet na kole nebo různá sportovní klání. Kaţdý
dobrý nápad je vřele vítán.
Na setkání u oltáře se těší otec Rafael a sedlčanští ministranti

Rok na osmičku
Je to skoro český obyčej, ţe se významné události stávají, kdyţ letopočet
končí osmičkou. Ve Farních Listech proto letos vzpomeneme na některé z nich. I
kdyţ se třeba staly uţ dávno, jsme s nimi stále spojeni naší historií. Jistě vţdy
snadno uhodnete, ve kterém roce to bylo.
V postní době roku XXX8 byla u nás situace neradostná, vţdyť válka trvala uţ
čtvrtý rok. Při poboţnostech kříţové cesty se tenkrát také modlili (zastavení V. a
XIV.):
„Prosíme tebe, račiž milostivě dovoliti, abychom my bratrům, synům a přátelům
svým na bojišti zde modlitbou, mší sv. a kajícnými skutky svými přispívati mohli. Ty
sám budiž jim milosrdným Šimonem a ulehči útrapy jejich.“ - „Leckterý z našich
drahých padne na bojišti a bude pohřben v krajině cizí. My jich nemůžeme ku
hrobu sprovázeti, proto, ty Máti přemilá, doprovoď je do chladného hrobu a vypros
jim milosti, aby jednou slavně z mrtvých vstali a s námi s radostí se shledali.“.
Závěr roku konečně přinesl mír a arcibiskupská tiskárna přestala uţívat název
„kníţecí“. Jaký se to psal rok? (Svůj tip si můţete ověřit na poslední straně
časopisu)
- bn -6-

Codex Gigas
Nestihli jste dosud spatřit největší knihu světa – tzv. Ďáblovu bibli?
Výstava v praţském Klementinu (www.nkp.cz) je prodlouţena do 9. března 2008.
Kromě hlavního exponátu přibliţuje i prostředí a památky českých klášterů, které
knihu vlastnily, neţ se stala švédskou válečnou kořistí. Kodex obsahuje mj.
Kosmovu kroniku, Starý i Nový zákon, spisy Josefa Flavia, sv. Isidora i zaklínací
formule proti zlodějům a nemocem. Listovat v největší knize světa můţete také na
www.manuscriptorium.com/Site/CZE/volne_dostupne_dokumenty.
Některé texty tu jsou uvedeny i v českém překladu.
- bn -

Jedete na výlet?
Bohosluţby v kostelích praţské arcidiecéze (a mnohé další informace) naleznete na
www.apha.cz
- red -
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