ne kartářství, kyvadlům, horoskopům, ... .
Zazní svědectví: Musel jsem odmítnout
léčitelství a poznal jsem Krista.
15. 3. 2009 NOPR – Nedělní odpoledne pro rodiny v Sedlci na faře od 13:30
Začátek ve 13:30 hodin. Na téma: NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ ŽENY OČIMA GYNEKOLOGA A JAK MU
PŘEDCHÁZET, přednáší: gynekoložka
MUDr. Ludmila Lázničková.
Přednáška č. 1: Antikoncepce – její vliv
na zdraví i vztahy.
Přednáška č. 2: Nechtěná neplodnost,
rakovina, jak jim předcházet.
Dispozice: 18:00 – 19:00 hodin možnost
osobní konzultace s MUDr. Ludmilou
Lázničkovou.
28. 3. 2009 Arcidiecézní setkání mládeže v Praze-Kobylisích
Autobusová doprava tam a zpět bude
zajištěna. Více informací u J. Švejdové
a I. Čihákové.

Zveme vás
POSTNÍ FARNÍ REKOLEKCE
V sobotu 7. 3. 2009 od 8:00 hodin bude
v kostele a na faře v Sedlčanech postní
rekolekce, kterou povede P. Vít Uher
(druhdy jáhen sedlčanský), tč. administrátor novostrašecký. Rekolekce začne mší
svatou (v 8 hod.).
Kosova Hora
6. 3. 2009 – Tygři z fary
Od 15:00 do 19:00 hod. Zábava, sport,
témátko, modlitba, zimní boj o ....
S sebou: svačinu, penál, převlečení do
kostela, teplé oblečení, boby a 10,- Kč.
Jsou zvány maminky s dětmi, nejen z
farnosti Kosova Hora, k prožití odpoledne s dětmi při hře, zábavě i modlitbě.
8. 3. 2009 – Mše svatá nejen pro děti
Neděle od 8:00 hodin – Pokračujeme v
putování za myšlenkami sv. Pavla.
27. 3. 2009 Mezifarnostní florbal
v Kosově Hoře
(bližší informace: sledujte plakátky)
13.-15. 3. 2009 – Svatopavelská vkendovka pro děti a mládež Sedlec Prčice
a Kosova Hora
Téma: Na co křesťan má říci jasné ano a ne?
Starší od 12 let se dotknout tématu: Proč

FARNÍ LISTY

Snoubenecké setkání v rodině
Patří do vzdálené přípravy na manželství
v našich farnostech. Cyklus Snoubeneckých setkáních se uskuteční u manželů
Martina a Ivanky Čihákových (Štětkovice 44) ve večerních hodinách v těchto
termínech: 16.4., 30.4.,14.5., 28.5.,11.6.,
25.6., 9.7. Více viz. str. 5.

Pravidelné bohoslužby
v našich farnostech
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DOBA POSTNÍ
Popeleční středou jsme vstoupili do
čtyřicetidenní doby postní. Během této
doby se máme připravit na slavení velikonočních událostí smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Doba postní je tedy
dobou přípravy a jak známe a víme, každá příprava má svá kritéria. Kritéria doby postní
jsou – půst, almužna a modlitba. Tato kritéria jsou v úzkém vztahu k sobě, k druhým a
k Bohu. Rád bych se dnes zastavil u prvního kritéria doby postní, kterým je půst.

PŮST Většina z nás na Popeleční středu držela půst od jídla, a tak jsme si
možná po delší době vyzkoušeli, co znamená zakusit pocit hladu. Uvědomme si, že odřeknutí si jídla je jen prostředek, ne cíl našeho postního snažení. Cíl nám ukazuje a odhaluje Slovo, kterým k nám mluví Bůh. K pochopení smyslu postu jsem proto vybral úryvek z první knihy Mojžíšovy o stvoření a hříchu prvních lidí (Gn 2,7-9; 3,1-7).
V něm čteme, že Bůh stvořil první lidi – muže Adama a ženu Evu. K dispozici jim
dal celou zahradu Eden, kromě jednoho stromu, který stál uprostřed zahrady. Ovoce
z tohoto stromu jíst nesměli. Bylo jim to přísně zakázáno. Povšimněme si, že již na začátku bible je první zmínka o půstu. Bůh svým zákazem učí první lidi něčeho se zříci,
něco postrádat. Na scénu, jak dále čteme, však přichází zlý duch v podobě hada – Satan
a žádá od lidí informaci: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Satan svou otázkou, kterou klade Evě, budí dojem, že vystupuje v roli Božího obhájce.
Jakoby říkal: „Bůh přece není nelogický; jestliže sám stvořil celou zahradu, jak by vám
mohl zakázat trhat ovoce ze všech stromů v zahradě.“ Satan vzbuzuje u prvních lidí dojem, že zřeknutí se něčeho pro něco je nesmysl, že to nemá logiku. Proč to tedy dělat?
Satan tímto svým zpochybněním záměrně zaměřuje pozornost lidí na prostředek, aby
odvedl pozornost od cíle.
Můžeme se ptát a být zároveň rozhořčeni. Proč Bůh chce, aby lidé něco postrádali,
proč jim rovnou nedá všechno k užívání, tedy i ten strom uprostřed zahrady? Vždyť by
tím nejlépe ochránil lidi před případným pokušením a porušením příkazu. Proč? Odpověď nacházím ve svobodě, kterou Bůh člověka stvořil, a kterou lidem jako velký dar
svěřil. Svobodu, jak víme, nelze přikázat, ale je ji možné poznávat, přijímat a v životě
uplatňovat. A to vždy stojí nemalé úsilí, nemalé odříkání, nemalé hladovění. Bůh chtěl
Adama a Evu dovést k tomuto zjištění. A chce k němu dovést i nás.
Bůh nám postem říká, že újmou docházíme k poznání toho, na čem nebo na kom
závisí náš život. Odřeknutím si něčeho veskrze dobrého jsme schopni poznávat větší
dobro: Boha – Stvořitele. V daru svobody jsme schopni poznat nejen to, že jsme si život
sami nedali, ale především odhalujeme, že svým životem se podílíme na díle stvoření.

A to je cíl, ke kterému máme směřovat. Spolu s Ježíšem tvořit království lásky a pokoje.
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal
mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na
nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus
jest Pán. (Fl 2, 6-11).
Do svatopostního snažení vám žehná váš P. Kamil
Úkony duchovní správy za rok 2008

vypovídá. Přejme si, aby rok 2009 byl
rokem skutečně žité víry bez ohledu na
politické, ekonomické či historické okolnosti, ve kterých se naše farnosti nacházejí.
P. Marek

Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, je
v našich farnostech po obětování mší
svatých (jichž bylo v roce 2008 odslouženo 880) nejčastější kněžskou službou
pohřbívání. Počet pohřbů je 2,8krát vyšší
než počet udělených křtů. Vypovídá to
o stavu víry. Život s Bohem se omezuje
na osobní a soukromou zbožnost bez
vazby na společenství Kristovy rodiny –
Církve, která žije ze svátostí Ježíše Krista. Pravidelná návštěva mše svaté jednou
(dvakrát) do roka je potom spíš rodovým
zvykem a tradicí. Takový život ale víru
další generaci předat nemůže – žitá víra
v něm není. Těžko potom vysvětlujeme
rodičům, kteří chtějí – takto víru chápajíce – pro své dítě křest, že se nejedná
o členskou průkazku nebeského pojištěnce s volnou vstupenkou do nebe, ale
o vstupní bránu do Církve, do které musí
své dítě uvádět oni svým životem v Církvi. Druhou stranou téže mince je, že více
než 90% pohřbených zemřelo nezaopatřeno.
Statistika není sám život, ale o životě

Liturgické postoje
Dalším postojem, který při liturgii užíváme, je ÚKLONA. Znamená vzdání
úcty a vyjádření pozdravu. Úklonou zdravíme oltář (obětní stůl) jako nejdůležitější
místo při mši svaté. Kněz zdraví oltář
políbením na začátku a na konci mše svaté. Věřící například přichází-li k ambonu
přečíst úryvek z Písma svatého. Postoj
těla při úkloně vypadá následovně – tělo
zůstává rovné, sklání se jen hlava a mírně
ramena.
Dále je úklona znamením pozdravu. Ve
mši svaté se tento pozdrav koná v momentu, když kněz převezme přinášené
dary chleba a vína. Přinášejícím kněz
poděkuje a pozdraví se s nimi postojem
úklony. Dále úklonu můžeme velmi prakticky využít při pozdravení pokoje, zvláš-

Farnost

Křty

První sv.
přijímání

Svatby

Pomazání
nemocných

Pohřby

Sedlčany
Kosova Hora
Jesenice
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Chlum
Dublovice
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7
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5
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0
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9
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partner, zdraví, děti..., všechno, co je tak
důležité. Kdybyste to ztratili, bylo by to
velmi zničující.
Kamínky znázorňuji ostatní, méně důležité věci. Například vaše zaměstnáni,
dům, auto...
A písek je všechno ostatní. Drobnosti.
Když dáte písek do nádoby jako první,
nezůstane vám žádné místo pro kameny.
To stejné platí v životě. Když budete
ztrácet čas a energii na drobnosti, materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci,
které jsou skutečně důležité.Věnujte pozornost podstatným věcem ve vašem životě. Mějte čas na Boha, hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera do
divadla...
Vždy bude čas jít do práce, uklidit
dům, uvařit oběd, nakoupit…
Dejte si záležet na kamenech (věci, na
kterých vám skutečně záleží). Určete
si své cíle. To ostatní jsou jen kamínky
a písek.
Hodně štěstí, ať se vám to podaří.“

Dodatek manželů Čihákových k Snoubeneckým přípravám:
Nejdříve žena, pak děti
Bylo pro nás oba obohacující, když
jsme v minulém roce mohli procházet se
snoubenci jejich důležité období před
svatbou. Vzpomínáme na jeden pár, který
se během Snoubeneckých setkáních proměňoval. Vzpomínáme na citaci snoubence z tohoto páru: „Já se úplně stydím,
já jsem si včera při společném povídání
nad otázkami výchovy dětí uvědomil, že
nemohu mít na přednějším místě své děti
před svou ženou. Ale že na přední místo
v mém životě patří má budoucí žena, pak
děti a ostatní. Prožívali jsme s nimi velkou radost nad tímto zjištěním, a tak se
těšíme i na vás.
Martin a Ivanka Čihákovi
AVÍZO
Pochod pro život
V sobotu 28. 3. 2009 se v Praze uskuteční tradiční Pochod pro život. Začátek
ve 13 hodin v kostele sv. Jiljí mší svatou
za nenarozený život. Komu není lhostejný osud rodiny a naší země, přijďte!

*Český závěr najdete v pravém rohu této stránky

Příprava snoubenců v rodině
K vzájemnému udělení svátosti manželství se budou snoubenci z našich farností připravovat při bezprostřední přípravě s knězem a při vzdálené přípravě
v rodině.
Věnovat se jim budou manželé Čihákovi a to při sedmi večerních setkání. Večery budou zaměřeny na témata: Období
známosti, psychologie muže a ženy, komunikace a krize v manželství, život rodiny a vztahy k okolnímu světu, společný
život s Bohem, výchova dětí a vztahy
v rodině, intimní oblast manželství, vzájemný manželský slib. Snoubenci budou
před každým večerem společně hledat
odpovědi na otázky k danému tématu.
Všechny večery jsou zaměřeny k vzájemnému naslouchání: jak ve snoubeneckém páru, tak i s ostatními páry.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Velikonoční obřady společně prožijeme
v Sedlčanech v kostele sv. Martina a na
Chlumu v kostele sv. Václava. Zelený
čtvrtek a Velký pátek: v Sedlčanech v
18.00 hodin a na Chlumu v 17.00 hodin.
Vzkříšení oslavíme na Bílou sobotu
v obou kostelech shodně ve 20.00 hodin.
Mše o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
budou ve všech farnostech podle nedělního rozpisu.
* Pak přistoupil student a ptá se profesora: „Myslíte, že nádoba už je plná?“
Profesor připustil, že ano. Student vzal
půllitr piva a vlil ho do nádoby. Pivo
vsáklo do písku. A ponaučení? ...
… Na pivo se vždycky místo najde!
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„Aby chodili do kostela. Páter Pištěk
vždycky hartusil, že do kostela chodí
strašně málo dětí. Otec Kamil teď říká, že
by mše měly být lidštější, prý když se lidi
o mši alespoň třikrát nezasmější, tak je to
prostě monotónní a neupoutá to pozornost. Dříve chodilo v Počepicích do kostela 10 babiček, dnes to odhaduji průměrně na 80 lidí při nedělní mši svaté, včetně
několika dětí. A to na naši farnost není
vůbec špatné.“
Panu Josefovi děkujeme, že si na nás
udělal čas. Do Vitína jsme za ním jeli
v největší sněhové kalamitě, o to víc si
tohoto rozhovoru vážíme. Přejeme
hlavně pevné zdraví a sílu, aby mohl
ještě po další léta to kostelnické povolání v Počepicích pořád tak pečlivě
a poctivě vykonávat, jako to dělá
podnes. Pochválil jej prý i generální
vikář mons. Slavík.
Eva Pešková

Minirozhovor
Tentokrát s počepickým kostelníkem
Josefem Králem
Mohl byste se na začátku čtenářům
představit, říci něco o sobě, o svém
původu, o své rodině…?
„Narodil jsem se téměř přesně před 60
lety ve Slavonicích. Sem jsem zavítal
skrze vojnu, kterou jsem sloužil
v Kamýku. Měli jsme družbu s děvčaty
z KDS Sedlčany, kde jsem potkal svou
budoucí manželku. Po vojně jsem šel
pracovat do Prahy, ale začal jsem tam
vlčit, tak si pro mě dojela a vzali jsme
se“, směje se pan Král. „Do Vitína jsem
se tedy přiženil a jsem zde už 38 let.
Prakticky celý život jsem pak pracoval
u sedlčanských Technických služeb jako
vedoucí péče o zeleň. Mám 3 syny, 1
vnouče a jedno je ještě na cestě.“
Jak jste se dostal k vašemu povolání
kostelníka v počepickém kostele?



Nádoba plná kamenů
aneb americký příběh s českým ponaučením
Učitel filozofie jednoho dne přišel do
třídy. Když se studenti usadili, vzal ze
šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch
kameny. Potom se zeptal studentů, zda si
mysli, že je nádoba plná? Studenti s ním
souhlasili, že je. Potom profesor vzal
krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl nádobou a samozřejmě, že kamínky popadaly mezi kameny.
Profesor se zeptal znovu: „Je teď nádoba
plná?“ Studenti se pousmáli a souhlasili,
že je. Ale profesor vzal krabičku s velmi
jemným pískem a vysypal ho do nádoby.
Samozřejmě písek vyplnil i ty nejmenší
mezírky mezi kameny. Teď už byla nádoba opravdu plná.
Potom profesor řekl: „Touto ukázkou
jsem chtěl znázornit, že život je jako tato
nádoba.
Kameny znázorňují důležité věci ve
vašem životě. Jako jsou vaše víra, rodina,

„To muselo být boží vnuknutí. To bylo
v roce 1994, otec Pištěk měl tenkrát jedno z jeho nejlepších kázání, až mě to
zvedlo z lavice, po mši jsem zašel za ním
do sakristie mu poděkovat a už jsem měl
klíče v ruce, že prý budu dělat kostelníka.
Štafetu jsem převzal po panu Kortanovi.
Ze začátku mě to moc nebavilo, vždyť
jsem zároveň chodil do práce! Pohřby
začínaly ve dvě, ale pracovní doba mi
končila v půl třetí. Jediné štěstí bylo, že
mým šéfem byl dlouhá léta Ruda Ešner,
ten mi vycházel hodně vstříc. Po změnách vedení byly sice problémy, ale nějak jsem si vždy poradil.“
Máte nějakou zajímavost nebo perličku z kostelnické služby?
„Ani ne. Ale musím zaklepat, protože
nás opravdu nikdy nevykradli. To je velké štěstí.“
Co byste nakonec ještě vzkázal farníkům?
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tě, nemůžeme-li pozdravení pokoje projevit podáním ruky.
Pro přesnost uvádím, že liturgie rozlišuje tři druhy úklon: malou, střední
a velkou, nebo jinak: úklonu hlavou,
úklonu hlavou a rameny a úklonu hluboká – celým tělem.
-kv-

Křížové cesty v postu
v našich farnostech
Křížovou cestu jsme zvyklí se modlit
především v pátek a v době postní, protože si skrze ni připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Doba postní,
do které jsme vstoupili Popeleční středou,
nás vyzývá Ježíšovými slovy: "Kdo chce
za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj
kříž a následuj mě." Proto Vás milý farníci zveme ke společným pobožnostem
křížové cesty. Modlit se budeme, tak jak
jste většinou zvyklí (před nebo po mši
svaté), ale zároveň Vás chceme pozvat
během doby postní ke konání společných
křížových cest v jednotlivých farnostech,
a to vždy v neděli odpoledne v 15.00
hodin. Křížové cesty povedou jednotlivá
společenství z našich farností.
1.3. Sedlčany (kostel) – rodiny
8.3. Jesenice (kostel) – sestry Svatého
Kříže
15.3. Chlum (kostel) – sestra Maxmiliána spolu s děvčaty z ÚSP
22.3. Dublovice (kostel) – farníci
29.3. Kosova Hora (kostel) – farníci
5.4. Počepice (Kalvárie) – kněží
Půl hodiny před každou křížovou cestou bude příležitost ke svátosti smíření.
Zpovídat budeme oba kněží.
Krom nedělních křížových cest, bychom vás rádi pozvali na pobožnost křížové cesty, která se uskuteční v pátek
před Květnou nedělí 3. dubna v 16.30
hod. na Kalvárii v Jesenici. Bude zaměřena pro děti a mládež. Připravuje ji sestra
Tereza Křenková.
Na Velký pátek 10. dubna v 15.00 hod.
na Kosově Hoře se uskuteční křížová
cesta připravovaná dětmi pod vedením
pastorační asistentky Ivanky Čihákové.
MM&KV

Farní ples
V pátek 30. ledna 2009 se uskutečnil 3.
farní ples. Je pravda, že ty předcházející
dva byly už tak dávno, že si netroufám
říct, před kolika lety. A tak vznikl nápad
tuto tradici obnovit.
P. Kamil a manželé Kolínovi se dali do
organizování. Objednali sál v nedalekých
Osečanech a pevně věřili, že se zaplní.
Ostatní farníci pilně přinášeli dárky do
tomboly, která nakonec měla skoro 300
výherních lístků.
Sál se skutečně zaplnil a myslím, že se
všichni účastníci velmi dobře bavili.
K tanci i poslechu hrála hudební skupina
Klasik. Průvodní slovo měl Láďa Jelen
st. a Jana Švejdová ml. Večer nám zpestřily také dvě vystoupení tanečního souboru Kamýčan a aerobic v provedení děvčat
z turistického oddílu Sedlčany.
V hospodě se dalo koupit dobré jídlo
i pití.
O půlnoci nás čekalo překvapení.
Všechny přítomné dámy utvořily velký
kruh. Ke kapele se připojil nový zpěvák –
P. Marek v úžasné paruce s dlouhými
vlasy. Kapela začala hrát, P. Marek zpíval a uprostřed kruhu tancoval P. Kamil
se starostkou Osečan Evou Moulíkovou.
Dlouho si však paní starostka nezatančila,
ostatní ženy nechtěly zůstat pozadu a tak
se P. Kamil docela zapotil. Za odměnu
dostal jedno krásně orosené pivo.
Ples se opravdu vydařil a tak dík všem,
kdo se podíleli na jeho přípravě!
-StJ-

MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS ES, ET IN PULVEREM REVERTERRIS!
POMNI ČLOVĚČE, ŽE JSI PRACH A V PRACH SE NAVRÁTÍŠ!
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