zájem o život a budoucnost mladé
generace. Španělsko je zemí, kde hlásal
evangelium sv. Jakub Starší, kam putuje
Evropa, ale i současný svět, již po staletí.
Byl nejenom hlasatelem evangelia, ale
také ochráncem národa a integrity
španělské země, která darovala církvi
velkou řadu světců, zakladatelů řádů,
velkých teologů, mystiků, ale i učenců.
Zvu vás spolu s ostatními otci biskupy,
kteří se též vydáváme do Madridu, na
tuto cestu.
Váš
+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
(z dopisu arcibiskupa pražského mládeži
únor 2011)

Avízo:
Tradiční Pochod pro život se letos uskuteční v Praze v sobotu 26. 3. 2011 – rezervujte si celý den (zvláště rodiny
s dětmi), pojedeme společně autobusem.
1. – 10. 7. 2011 Katolický tábor Ovčín.
Místo konání: Štětkovice – Ovčín, věk
účastníků: 6 až 15 let. Bližší informace:
Ivka Čiháková (tel.: 604 383 498)

FARNÍ LISTY

Zveme vás
Ve středu 2. 2. 2011 o
Páně do chrámu, bude
středečních bohoslužeb
15:30 Počepice) mše
v Kosově Hoře.

Středa 2. 2. 2010 Tygři a nejen oni –
Hromniční Olympiáda v sjezdu na čemkoliv v Kosově Hoře
15:00 – 17:00 Olympiáda
17:30 Mše svatá – Hromničky dostanete
S sebou: něco pod zadek na sjezd
z kopce, svačinu; pití, 10,- Kč; Jestliže
děti zůstanou do mše svaté, tak i suché
oblečení do kostela. Info: 604 383 498
11. – 13. 2. 2011 Filmový Bosko-fest
pro děti a mládež o Víkendovce v roce
objevování cest
Sraz: fara Sedlec v pátek 11. 2. v 17:30,
zakončení v neděli 13. 2. v 10:30, info:
www.stetkovice.spiritualy.cz,
I.Čiháková 604 383 498

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

1/2011

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. M. Miškovský (tel.: 724 550 009,
e-mail: marek.miskovsky@quick.cz),
P. M. Vlček (tel.: 607 680 782, e-mail:
mavlcek@seznam.cz), B. Němeček,
L. Jelen, L. Jelen ml.

svátku Uvedení
krom obvyklých
(9:00 Sedlčany;
svatá v 17:30

Ne

8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice
*14:30 Vojkov (* 3. Ne v měsíci)

Út

18:00 Sedlčany (Se)

9:00 Se, 15:30 Počepice
*14:00 Dom. důch Vojkov (* 1.Čt)
Čt
16:30 Dublovice, 18:00 Se
Pá
9:00 Se, 18:00 Kosova Hora

č. 1/2011
30. ledna 2011

PASTORAČNÍ
PŘÍPRAVA NA ROK
2013
výročí 1150 let příchodu
sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu
Slavená výročí nemusí být jen příležitostí ke vzpomínání na dávné události,
ale mohou být pro nás impulsem k jednání v současnosti. I my bychom chtěli
pochopit výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů,
jako impuls k prohloubení naší víry a k jejímu přibližování lidem, kteří žijí okolo nás. Proto připravila Biskupská konference pastorační program, který by pro
nás měl být inspirací a vodítkem v dalších létech.
Vstupní rok přípravy, kterým je rok letošní, chceme věnovat především Písmu
svatému, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři
Cyril a Metoděj. Dnes je dostupná řada překladů Písma a další literatura, která
čtení Písma i porozumění biblickým textům usnadňuje. Proto vás povzbuzujeme, abyste zvláště v tomto roce často otevírali Písmo svaté, především evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru, budeme mu naslouchat a jako
učenliví žáci se budeme snažit uvádět jeho slova v činy.
Tříletí přípravy opřeme také o to, co křesťana charakterizuje. Nikdo z nás se
křesťanem nenarodil, křesťanem se z Boží milosti každý stal. Svátostně jsme
byli plně uvedeni do křesťanského života iniciačními svátostmi, tedy křtem, biřmováním a eucharistií. Po celý život máme prohlubovat pochopení a prožívání
těchto tří svátostí. Proto se jim věnujeme postupně, každý rok jedné. V tomto
roce budeme mít na zřeteli především křest.
(z pastýřského listu českých a moravských biskupů)

St

So

15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 2/2011 posílejte na farní mail nejpozději
do 7. 2. 2011. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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Něco ze statistiky roku 2010
V naší velko-farnosti sedlčanské, čítající 210 km2, 15.200 tisíc obyvatel, kde se
ke katolické víře hlásí (podle statistiky z roku 2002) 6.249 obyvatel (tj. 41 %) naše duchovní správa v uplynulém roce 2010 zaznamenala: 28 křtů, k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 9 dětí a 4 dospělí, svátost manželství si udělilo 6 párů, pomazání nemocným přijalo 24 věřících a katolickým pohřbem bylo pohřbeno 79 farníků.
P. Marek

Tříkrálová sbírka

Uvedení Páně do chrámu –
Světový den zasvěcených osob

S radostí vám všem chci poděkovat za
letošní Tříkrálovou sbírku, která se uskutečnila ve dnech 2. – 9. ledna. Navzdory
různým zkušenostem z minulých let se
letos v naší farnosti vypravilo přinést
tříkrálové požehnání a pozdravení do
domovů 21 skupin koledníků v Kosově
Hoře, v Počepicích, Rovini, Dublovicích,
Sedlčanech, Chlumu, Kňovicích i Kňovičkách, Křepenicích a Radíči. Koledování si užívali nejen nejmenší koledníci, ale
i jejich doprovod. Na mnoha místech už
byli očekáváni, jinde odmítáni, někde
i vyháněni. Přesto radost z rozdávaného
pokoje a mnohdy i odvahy zazvonit
u cizích dveří převážila všechny strasti.
Pro některé je tříkrálová sbírka jednou
z mála uskutečněných možností jak vyjádřit svou solidaritu s potřebnými. V naší
farnosti se letos vykoledovalo celkem
85.913,- Kč. Ještě jednou: všem dárcům
i koledníkům upřímné Pán Bůh zaplať!
P. Marek


„Světlo svící má být výstižným symbolem pro světlo větší, které po všechny
časy vychází z postavy Ježíše.“ (Papež
Benedikt XVI. – Meditace k církevnímu
roku)
2. února slavíme svátek Uvedení Páně
do chrámu, lidově nazýván Hromnice.
V kostelích jsou při něm posvěceny svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují
a modlí se u nich, zvláště v těžkých situacích.
Papež Jan Pavel II. spojil v r. 1996 tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení v chrámě, s připomínkou
těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život
celoživotní službě Bohu i lidem. Proto se
v tento den scházejí členové různých
řeholních společenství se svými diecézními biskupy, aby při společné bohoslužbě
poděkovali Pánu za dar svého povolání.
„Církev se spoléhá na stálou oddanost
tohoto vyvoleného zástupu svých synů
a dcer…“ (Papež Jan Pavel II.).
Prosíme naše farníky o modlitbu, abychom v povolání nejen vytrvaly, ale byly
hlubší a náročnější k sobě a žily poctivě
svůj řeholní život. Nežijeme v době snadného šíření duchovních hodnot. Kéž nás
tato skutečnost neodradí a o to více přilneme ke svému povolání.
Společenství Milosrdných sester
svatého Kříže, Kosova Hora

His Master´s Voice Band
Za krásného nedělního počasí (16. 1.)
se nás sešlo před kostelem v Počepicích
kolem padesáti dobře naladěných, koncert očekávajících farníků. V půl třetí
jsme se přesunuli do poněkud chladnějšího kostela, kde nás s úsměvem přivítal
vokální soubor His Master´s Voice Band
z Tábora, který si na poděkování Tříkrálovým koledníkům i dárcům připravil
pěkný třičtvrtěhodinový koncert skládající se z vánočních i nevánočních swingových i jazzových melodií. Ve svižně laděném programu zazněly i známé šlágry
Jaroslava Ježka Klobouk ve křoví a Život
je jen náhoda. Po koncertě jsme na sluníčku před kostelem s dobrým svařáčkem
v ruce probrali novinky ze světa
i z Počepic. Díky za milé povánoční pohlazení!
JoMa

Errata
Omlouváme se P. T. čtenářstvu
za chybnou informaci uveřejněnou ve
Farních listech 2010/8 v článku
„Požehnání kosovohorských varhan“
a následně přetištěnou v Sedlčanském
kraji. Mylně byla uvedena celková cena
opravy varhan 498 tisíc Kč, namísto
správných 398 tisíc Kč.
Redakce
2

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO RODINY
CYKLUS PŘEDNÁŠEK VĚNOVANÝCH PARTNERSKÝM VZTAHŮM A ŽIVOTU RODINY
TÉMA

CÍRKEVNÍ DĚJINY FAKTA A SKUTEČNOST
PŘEDNÁŠEJÍCÍ

KOŘENY EVROPY
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

PHDR. ONDŘEJ BASTL

INKVIZICE

KDY A KDE:

NEDĚLE 13. ÚNORA 2011 14:00 HOD.,
ZUŠ SEDLEC-PRČICE
Světové dny mládeže
učte se poznávat ho a sloužit mu
i v chudých, v nemocných, v trpících
a těžkostmi zkoušených bratrech, kteří
potřebují vaši pomoc. Vám všem mladým
opakuji výzvu k vytváření mostů lásky
a solidarity, aby se nikdo necítil sám, ale
blízko Bohu, a cítil se jako součást velké
rodiny jeho dětí.
papež Benedikt XVI.

Madrid 2011
16.-21. srpna
S pohledem upřeným
k madridskému setkání
Světového dne mládeže
v srpnu 2011 bych se chtěl obrátit se samostatnou myšlenkou na mladé, zvláště
na ty, kteří prožívají zkušenost nemoci.
Ježíšovo utrpení a kříž často nahánějí
strach, protože se zdají být popřením
života. Ve skutečnosti je to však naopak!
Kříž je Boží „ano“ člověku, je nejvyšším
a nejmocnějším výrazem jeho lásky
a zdrojem, z něhož tryská věčný život.
Z Ježíšova probodnutého srdce vytryskl
Boží život. Jen On je schopen osvobodit
svět od zla a nechat růst svému Království spravedlnosti, pokoje a lásky, po
němž všichni toužíme.
Drazí mladí, učte se „vidět“
a „potkávat“ Ježíše v eucharistii, kde je
pro nás přítomný způsobem reálným až
tak, že se stal pokrmem na cestu, ale na-

Z Poselství papeže Benedikta XVI. k XIX.
Světovému dni nemocných (11. února 2011)

Moji mladí přátelé,
o letošních prázdninách se chceme
setkat se Svatým otcem Benediktem XVI.
v Madridu v rámci Světových dní
mládeže. Je to tradice, za kterou vděčíme
papeži Janu Pavlu II., kterého budeme
v Madridu již moci nazývat blahoslaveným tj. šťastným. V Madridu
můžeme pod ochranou Panny Marie, jejíž
památná socha je uctívána v dostavěné
madridské katedrále, poděkovat oběma
papežům, předešlému i nynějšímu, za
7
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Kraj pustých kostelů
(4. část)
Koncem roku 1943 došlo na vystěhování Chlumu, fara dostala rozkaz k vyklizení během týdne. Zdejší kaplan Václav
Nekola přesídlil do Solopysk, kde byl
jeho sousedem děkan Bučil. Farář Jan
Kozmík, působící na Chlumu téměř 40
let, nastoupil jako nový farář v Prčici.
Podobně se na všechny strany rozešli lidé
z vysídlených vesnic. Do zabraného území se bez povolení nesmělo, jen o Všech
svatých a Dušičkách bylo dovoleno navštěvovat hřbitovy. Velkou událostí byl
roku 1944 pohřeb netvořického faráře
Petra Sirotka, který se netajil protiněmeckým postojem a těšíval věřící, že se vše
v dobré obrátí. Na pohřeb se sjelo několik
stovek jeho farníků a přátel bez ohledu na
vyznání. Silnou víru v konec války a návrat starých poměrů nedokázala vykořenit ani heydrichiáda ani vojska SS. Farář
Ludvík Pavlíček vzpomínal později na
stěhování kostela ve Vrchotových Janovicích: Když v mé přítomnosti kostelník
připravoval k odvozu mřížku, zeptal se
3

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST
MANŽELSTVÍ
tel.: 604 383 498

Letošní výročí
Připomeňme si v roce 2011 aspoň 11
historických událostí:
631 Slované vedeni Sámem porazili
v třídenní bitvě franské vojsko u Wogastisburgu (poloha hradu není známa). Uhájili tak nezávislost Sámovy říše – její
osudy po Sámově smrti asi v roce 658
nejsou doloženy.
1421 – 1651 Nejdelší sedisvakance u nás.
Arcibiskupský trůn v Praze byl neobsazen od odchodu arcibiskupa Konráda
z Vechty ke straně podobojí až do nástupu Antonína Bruse z Mohelnice.
1541 V Praze byla vydána nákladem
1000 výtisků „Kronika česká“ Václava
Hájka z Libočan (+1553). Stala se okamžitě bestsellerem. Autor zastával jako
kněz různé církevní pozice; za česky psanou kroniku se stal proboštem staroboleslavské kapituly. Kniha obsahuje také
smyšlené děje a omyly – Hájek kvůli
rozporům v letopočtech zdvojil osobu
Jana z Pomuku: jeden utopen pro zpovědní tajemství, druhý utopen kvůli sporu
arcibiskupa s králem.

mne jeden z dohlížejících německých četníků, co budeme s mřížkou dělat. Místo
mne odpověděl kostelník Charvát: „Zase
ji sem dáme“. Četník se udiveně ptal:
„Kdy?“ A na to kostelník řekl krátce:
„Po válce!“
V dubnu 1945 se nad Kolihovami zřítil
sestřelený americký bombardér. Vybuchl
ve vzduchu zasažen německou palbou
a jeho trosky se rozsypaly v okolí Hradišťka a Sestrouně. Již na místě havárie
složily ženy ze Sestrouně letcům ruce
křížem a položily na ně střemchu a petrklíče. O jejich pohřbení se zasloužila
Julie Schönigerová, původem Němka
z pohraničí, která údajně také vedla sedlčanskou pobočku NSDAP. Říká se, že
když nejvyšší velitel města, baron von
Tann, nechtěl letce nechat pohřbít, osobně za ním přišla a na jeho protesty odpověděla: „Můj syn také padl v leteckém
boji konaje svou povinnost a byla bych
ráda, kdyby mu tuto poslední službu někdo prokázal.“ Nato baron povolil a 21.
dubna proběhl pohřeb vedený děkanem
Fr. Bučilem. Lidé ozdobili rakve v kostele tolika květinami, až je děkan musel
varovat. Letce pochovali na Církvičce, na
jejich osudy tam upomíná zachovaná
třílistá vrtule.
-tz-

Dobrovolníci
Na pravidelné sobotní mše svaté
v Domově důchodců v Sedlčanech dochází okolo patnácti klientů. Zhruba třetina z nich by se do kaple nedostala, kdyby
je nepřivedli/nepřivezli dobrovolníci
z řad sedlčanských farníků. Tuto službu
vykonávají bezplatně a věrně každou
sobotu. Patří jim za to dík. Jejich řady
nejsou však příliš početné a tak zkuste
zvážit, zda byste někteří nemohli v této
službě pomoci. Jedná se o soboty od cca
14:30 hod. svážet a po mši svaté (kolem
16:00 hod.) opět rozvést, resp. doprovodit
klienty do jejich pokojů. Kdo byste mohl,
(třebas i jednou za 14 dnů), kontaktujte
nás nebo přímo sedlčanské farnice pí.
Hončíkovou či pí. Havlovou.
P. Marek

Ivanka a Martin Čihákovi

1611 Po vpádu Pasovských do Prahy
vnikla 15. února chudina do kláštera
u P. Marie Sněžné a zavraždila čtrnáct
františkánských řeholníků. Patnáctý přítomný františkán jako jediný utekl se
zraněním, na jehož následky později zemřel. Výstava k tomuto výročí v klášteře
na Jungmannově náměstí potrvá do
27. února.
1621 Na Staroměstském náměstí bylo 21.
června popraveno 27 vůdců českého povstání. Mezi nimi byl i hejtman Pražského hradu Diviš Černín rytíř z Chudenic,
který je pohřben v kostele v Jesenici.
1781 Tolerančním patentem z 13. 10.
povolil císař Josef II. v rakouské říši
augšpurské (luterské) a helvétské (kalvínské) vyznání a pravoslavnou církev. Od
roku 1624 bylo katolické náboženství
prohlášeno za jediné v zemi. – Patentem
z 1. 11. 1781 zrušil Josef II. nevolnictví
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1871 Kvůli nesouhlasu s vyhlášeným
dogmatem o papežské neomylnosti se od
katolické církve odtrhla Starokatolická
církev (u nás tehdy v severních Čechách).
1951 V Babicích (okr. Třebíč) byli
2. července zastřeleni tři členové místního národního výboru. Akce byla monitorována a kontrolována Státní bezpečností.
V následných vykonstruovaných soudních procesech byli mezi odsouzenými
k smrti také tři kněží: Václav Drbola,
František Pařil a Jan Bula.
1961 Začala éra letů člověka do vesmíru.
Sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič
Gagarin (1934 – 1968) dne 12. dubna
provedl jeden oblet Země na kosmické
lodi Vostok 1.
2001 Jan Pavel II. vstoupil jako první
papež do mešity (5. května v Damašku).
2001 Dvěma letadly zničili teroristé
11. září Světové obchodní centrum
v New Yorku. Třetí letadlo poškodilo budovu Pentagonu ve Washingtonu. Čtvrté
letadlo se zřítilo v Pensylvánii.
-bn-

Často jsou veřejně, mezi spolužáky, konfrontovány na jedné straně se svojí osobní vírou, se slovy, která slyší při kázání
v kostele, s tím co vidí a slyší doma a na
straně druhé s tím, co slyší o jednání
Církve a křesťanů v minulosti
i v současnosti.
Program: přednášky: 14:00 Kořeny
Evropy, 15:00 Křížové výpravy, 16:00
Inkvizice, 16:45 Dotazy a diskuse, 17:30
Závěrečná modlitba v kostele
s požehnáním pro rodiny. Hlídání dětí
s doprovodným programem od 13:30 do
17:30 na faře v Sedlci. Děti přihlašte předem na tel.: 775 358 911.
Pořádají římskokatolické farnosti
Sedlec-Prčice a Sedlčany ve spolupráci
s pastorační asistentkou I. Čihákovou
a Ligou pár páru.

Snoubenecké setkání
v rodině

ru své sestřenice sv. Alžběty Durynské)
zakládá na Starém Městě pražském
u kostela sv. Haštala špitál a záhy v jeho
blízkosti i dvojklášter damiatek (klarisek)
a minoritů. O Letnicích 1234 pak vstupuje sama ve věku 23 let za velké slávy do
tohoto kláštera a je jmenována jeho abatyší. Václav I., a později i jeho syn Přemysl Otakar II., zde na pražském Františku vybudovali jeden z nejkrásnějších
českých klášterů, první gotické dílo svého druhu.
Vstup královské dcery do přísného
kláštera se stal celoevropskou událostí.
Všimla si ho i sv. Klára v Assisi, která
pak ve svých listech postupně uváděla
Anežku do správného chápání
františkánské chudoby. V důsledku tohoto poučování se
Anežka posléze vzdala vedení
špitálu, na který převedla veškerý majetek, a péči o něj svěřila špitálnímu bratrstvu povýšenému na samostatný řád křižovníků s červenou hvězdou.
Anežka pak od papeže Řehoře
IX. získala právo naprosté chudoby (1238), tj. zcela ojedinělou výsadu, že její klášter nikdo nesmí nutit k přijetí nějakého majetku. Jako klauzurní sestra sice nesměla
opouštět klášter, přesto si ale uchovávala
čilé kontakty s královskou rodinou a s
papežskou kurií. Jako už stařičká představená zemřela (2. 3. 1282) uprostřed velkého hladomoru za braniborské okupace
Čech na následky tvrdých celoživotních
postů a celkové únavy z neutěšného stavu
království po pádu Přemysla Otakara II.
Patrně už za svého života byla v klášteře
považována za světici, po její smrti se
pak rozvinul lidový kult, který je dosvědčen řadou zázraků.
První žádost o její kanonizaci poslala
královna Eliška v roce 1328 papeži Janu
XXII. Teprve Pius IX. v roce 1874 potvr-

Oslavy 800. výročí narození
sv. Anežky České
Letos v pražské arcidiecézi budeme
muset skloubit přípravu na cyrilometodějské výročí s oslavou 800. jubilea narození svaté Anežky Přemyslovny. Nejde
o žádné oddělené, a tudíž vzájemně si
konkurující věci. Svatá Anežka stojí jako
výrazný příklad plnění křestního slibu
v jasné linii cyrilometodějské tradice.
Svatá Anežka se narodila patrně roku
1211 jako dcera českého krále Přemysla
Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie z rodu uherských Arpádovců. Ve
třech letech byla dána na vychování k cisterciačkám ve
slezské Třebnici, která patřila
její tetě, vévodkyni Hedvice,
později svatořečené. V šesti
letech pak byla přemístěna do
severočeských Doksan k premonstrátkám, aby zde strávila
další dvě léta. Jako osmiletá se
stala předmětem sňatkové politiky svého otce, který ji zasnoubil s desetiletým synem
císaře Fridricha II. Jindřichem.
Proto byla odeslána do Vídně na dvůr
rakouského vévody Leopolda VI., aby se
zde náležitě připravila na budoucí manželství. Nicméně, když bylo Anežce 14
let, ze sňatku sešlo, protože lstivý Leopold provdal za Jindřicha svou vlastní
dceru Markétu. Ponížená Anežka se vrátila domů na Pražský hrad. Brzy poté
však začali usilovat o její ruku další
uchazeči, nejdříve anglický král Jindřich
III. a posléze i sám císař Fridrich II.
Nakonec vše dopadlo jinak: po smrti
otce (†1230) se rodičovské poslušnosti
zproštěná Anežka rozhodla následovat
největší duchovní výzvu své doby – nový
ideál sv. Františka. S pomocí svého královského bratra Václava I. proto (po vzo4

dil Anežčin starobylý kult s právem veřejné úcty jako blahoslavené. Kýženého
cíle ale dosáhl až pražský arcibiskup kardinál Tomášek, za něhož byla Anežka
konečně svatořečena Janem Pavlem II.
v Římě dne 12. 11. 1989. Anežka tak
významně ovlivnila "sametovou" podobu
právě probíhající listopadové revoluce
Oslavy začnou 2. března u Křižovníků,
11. června budou pokračovat v klášteře
v Doksanech a 12. listopadu v pražské
katedrále. Oslavy vyvrcholí výstavou
o sv. Anežce, která bude v Anežském
klášteře otevřena večer 24. listopadu
a bude trvat až do jara roku 2012.
-pkAnežko naše blažená, milá,
tys naší země růžička bílá,
taková vzkvete za řadu věků,
my k tobě voláme, naděje Čechů
Chudobu volíš, chudým jsi matkou,
pohrdat nás uč rozkoší vratkou,
v trpícím bratru poznávat Krista,
který za to v nebi odměnu chystá

Křižácké výpravy,
Inkvizice, Prameny Evropy
(k přednášce 13. 2. 2011 na NOPRu
v Sedlci-Prčici, viz plakátek)
Prameny Evropy, Křižácké výpravy,
Inkvizice – zdá se, že téma únorového
NOPRu bude dosti specifické. Přesto je
přednáška určená široké veřejnosti. Její
zaměření není určeno pouze pro badatele
historie, ale spíše pro nás rodiče, prarodiče, kněze, sestry… Můžeme skrze ni získat nadhled na problematická historická
období, která jsou často Církvi předhazována, jak ve společnosti, tak i někdy dětem v hodinách dějepisu.
Děti, mládež a často i my dospělí nevíme, jak se k těmto tématům postavit.
Myslíme si, za celý přípravný tým NOPRu, že pro naši identitu křesťana bude
tato přednáška přínosná. A snad i skrze
nás pro naše děti, kterým ukazujeme život s Bohem. Však i pro ně jsou tato témata těžká, díky nim často prožívají jeden ze svých prvních duchovních bojů.

Děkujeme všem sponzorům, kteří letos přispěli do tomboly Farního plesu:
AV – TECHNIK; BÁRA-OPRAVNA OBUVY BAREŠ; BENZINA VÁCLAV FILIP;
ČAJOVNA HARMONIE; DRUŽKA SEDLČANY; DŘEVORÁJ PETR DVOŘÁK;
ELEKTRO MARTIN TŮMA; FISKARS SEDLČANY; FOTOATELIÉR JOSEF LESÁK; HANA KADEŘÁBKOVÁ; HODINÁŘSTVÍ POSPÍŠIL; KRYSTAL DÁRKOVÉ ZBOŽÍ; HOSTINEC „NA RŮŽKU“ OSEČANY; HOSTINEC „U HONZY“ JÁN
CINA; HRAČKY JITKA JANOUŠKOVÁ; TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ JAROMÍR CALTA; RYCHLÉ OBČERSTVENÍ PETR JANOUCH; KADEŘNICTVÍ VERONIKA EŠNEROVÁ; KLEMPÍŘSTVÍ PŠENIČKOVI VOJKOV; LUMIAL MILAN
PONCAR KOSOVA HORA; OÚ OSEČANY; PAPÍRNICTVÍ BOBO; PEDIKŮRA
HANA PAPEŽOVÁ; PEKAŘSTVÍ BEJŠOVEC; PERNÍČKY HEJHAL; PÍCHA
s.r.o – OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY; PILA OSEČANY; POČÍTAČE JIHACOM; POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, A.S.; RESTAURACE A PENZION „U
VONDRÁČKŮ“; RESTAURACE „NA RŮŽKU“ SEDLČANY; ŘEZNICTVÍ JIŘÍ
SIROTEK; SMÍŠENÉ ZBOŽÍ EVA PŠENIČKOVÁ; SPORT DUO HRAČKY;
SPORT – KOLA JINDRÁK; TABÁK JANEČKOVÁ; TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SEDLČANY; TRUHLÁŘSTVÍ LACHOUT; TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL LITOŠ;
TRUHLÁŘSTVÍ ZDENĚK DOLEŽAL; LAHŮDKY TŘEŠNÁK VOJKOV; ZAHRADNICTVÍ U BUZKŮ…
… a mnoho dalších dobrodinců farnosti
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