POSTNÍ REKOLEKCE
Pevně věřím, že jsme do postní doby
vstoupili s konkrétními předsevzetími
a že se nám je s pomocí Boží daří plnit.
Pro jejich upevnění a znovu obnovení vás
zveme na Postní rekolekce, které se uskuteční: v pátek 12. 3. v Kosově Hoře –
začátek mší svatou v 18 h, poté přednášky na faře; v úterý 16. 3. od 16 h
v Sedlčanech a končit bude po mši svaté
(po 19. h); ve středu 17. 3. v Počepicích
– začátek mší svatou v 15:30, pokračovat
budeme na faře; Během všech rekolekcí
bude možnost svaté zpovědi.
Vyberte si jednu z možností!

Zveme vás
V pátek 5. 3. 2010 od 15 do 17 h Kosova
Hora – Tygři z fary.
Neděle 7. 3. 2010 Kosova Hora od 8 h
mše svatá pro děti a rodiče v roce kněží
Kosovohorští farníci Vás srdečně zvou
v neděli 7. 3. 2010 na Farní postní zastavení. Ve 14 h Křížová cesta v kostele
sv. Bartoloměje, v 15:30 h na faře promítání dokumentárního filmu Jihoafrická
republika—Andělé, pro děti možnost her.
Ve středu 10. 3. 2010 18 h Kosova Hora
začátek přípravy dětí ke svátostem. Prosím o Vaše modlitby. P. Marek
V sobotu 20. 3. 2010 se bude konat jako
již tradičně v Praze Pochod pro život.
Začátek ve 13 hodin v kostele sv. Jiljí
mší svatou za nenarozený život. V době,
kdy ministr pro lidská práva, vehementně
prosazuje umožnění adopce a výchovy
dětí homosexuálními páry, by stálo za to
nemlčet a ukázat, že nám hodnoty rodiny
nejsou lhostejné. Neseďte doma! Přijďte!
V sobotu dne 20. 3. 2010 se uskuteční
v Kobylisích u Salesiánů Diecézní setkání mládeže. Mládeži sledujte plakáty a
rezervujte si tento den.

FARNÍ LISTY

19. 3. 2009 V. ročník Mezifarnostního
florbalového turnaje – Kosova Hora.
(bližší informace: sledujte plakátky)
Ve středu 31. 3. 2010 Velikonoční katecheze v Počepicích na faře od 16:30 h.
Hádejte kdo přijede?
Pozvánka na intronizaci
V sobotu 10. 4. 2010 se ujme nový arcibiskup pražský J. Ex. Dominik Duka OP
svého úřadu. Stane se tak při slavnostní
liturgii v pražské katedrále sv. Víta v 10
h. Bude-li zájem, je možno objednat autobus a jet společně.

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti
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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)

St

9:00 Se, 15:30 Počepice

Čt

*14:00 Dom. důch Vojkov (* 1.Čt)
16:30 Dublovice, 18:00 Se

Pá

9:00 Se, 18:00 Kosova Hora

So 15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se
Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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POSTNÍ DOBA
A STÁŘÍ
Svatý otec Jan Pavel II. opustil
tento svět v předvečer svátku Božího
milosrdenství roku 2005. Poselství
k poslední postní době jeho pozemské
pouti je plné inspirace a hluboké
moudrosti a neztratilo nic na své aktuálnosti ani po pěti letech.
Každý rok se nám nabízí postní doba jako doba vhodná pro zintenzivnění modlitby a pokání a pro otevření srdce k poslušnému přijetí Boží vůle. V ní je nám ukázána duchovní cesta, která nás připraví na znovuprožití velkého tajemství Kristovy
smrti a vzkříšení, především prostřednictvím vytrvalejšího naslouchání Božímu slovu a obětavějšímu umrtvování. Mým přáním je nabídnout vám tento rok, drazí bratři
a sestry, téma aktuální jako nikdy předtím, dobře vyjádřené následujícími verši Písma: „Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů.“ (Dt 30,20)
Lidský život je vzácným darem, který je nutné milovat a bránit v každé jeho fázi.
Přikázání „Nezabiješ!“ žádá, aby byl stále ctěn a podporován, od svého začátku až
po svůj přirozený konec. Je to přikázání, které platí, i když se dostaví nemoci a když
ztráta sil omezí lidské bytí v jeho samostatnosti. Jestliže bude stáří se svými nevyhnutelnými obtížemi vážně přijato ve světle víry, může se stát drahocennou příležitostí pro lepší pochopení tajemství kříže, který dává plný smysl lidské existenci.
Starý člověk potřebuje být pochopen a potřebuje pomoc v této perspektivě.
Více volného času nabízí starým lidem v této životní fázi příležitost čelit hlubokým životním otázkám, které snad byly přehlíženy z důvodů, jež byly považovány
za naléhavější. Vědomí blízkosti konečného cíle vede starého člověka k tomu, aby
se soustředil na to, co je podstatné, a aby položil důraz na to, co opotřebení věkem
nezničí.
Drazí bratři a sestry, rozjímejme během postní doby o tom, jak je důležité, aby
každé společenství s láskyplným pochopením provázelo ty, kteří zestárli. Kromě
toho je třeba si zvyknout myslet na tajemství smrti s důvěrou, aby ke konečnému
setkání s Bohem došlo s vnitřním pokojem, ve vědomí, že nás přijme Ten, „který
nás utkal v životě naší matky“ (Ž 139) a který „nás chtěl ke svému obrazu a podle
své podoby“ (Gn 1,26).
Marie, naše průvodkyně na cestě postní doby, ať přivede všechny věřící, zvláště
staré lidi, ke stále hlubšímu poznání Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, a který
je nejvyšším smyslem naší existence.
z Poselství Svatého otce Jana Pavla II. k postní době 2005

mem se nakonec stalo družstvo našich
kněží.
Po rozdělení hlavních cen tomboly
následovala volná zábava až do druhé
hodiny ranní, kdy byl ples ukončen. Věřím, že se ples líbil a příští rok bude účast
zase tak hojná jako letos i loni.
-jš-

Ohlasy z farního plesu
Již tradiční (druhý :-)) farní ples se
odehrál 29. ledna 2010 v hostinci Na
Růžku v Osečanech. Návštěvníků bylo
mnoho, k tanci a poslechu hrála kapela
Klasik a zábava nevázla. Ples byl zahájen
úderem osmé hodiny večerní, poté už na
parket zamířily první taneční páry a zanedlouho už tam nebylo k hnutí. O pěkné
předtančení se postaral folklórní taneční
soubor Kamýčan – lidová hudba, tradiční
kroje, veselé tanečnice...
O desáté se začala prodávat tombola,
a protože výhry byly opravdu lákavé,
nebylo divu, že se lístky rychle rozprodaly. Ti, co měli šťastnou ruku, si ke svým
stolům přinášeli všechno možné od hermelínů, přes poukázky všeho druhu až
k pytlům brambor. Nevýherní lístky postupovaly do slosování třinácti hlavních
cen, které začalo přesně o půlnoci.
Ještě před půlnocí jsme však mohli
být svědky dalšího tanečního vystoupení
Kamýčanu, dvou velmi zábavných tanečních her a předpůlnočního překvapení.
Jednu z tanečních her bychom mohli nazvat „Balónkovou“, kdy partner
v každém soutěžícím tanečním páru měl
k noze připoutaný nafukovací balónek.
Smyslem hry bylo během polky připravit
ostatní páry o balónek a svůj si uchránit.
Další taneční hra s názvem „Košťatová“
se hrála při hudbě z magnetofonu, a ta co
chvíli utichla. Každý soutěžící si pak
musel rychle najít nového tanečníka či
tanečnici a kdo zbyl, musel tančit
s koštětem. Nezúčastněný by nevěřil, že
se na sebe tančící budou vrhat s takovou
vervou. Předpůlnočním překvapením
nebylo nic jiného než hasičská soutěž –
8 soutěžících trojic však nehasilo požáry,
ale žízeň. Každého soutěžícího čekalo po
náročném běhu malé pivo, které musel
v rekordním čase zdolat a předat štafetu
dalšímu. Soutěž sledovali všichni diváci
s napjetím i pobavením. Vítězným tý-

Svatý Martin září tmou
Jako maják svítí nad městem po
setmění věž svatého Martina. Efektní
osvětlení celého chrámového průčelí ocení nejen věřící, ale jistě všichni občané
Sedlčan. Městskému úřadu patří poděkování za to, že se večerním chodcům objevuje nový pohled na krásu nejstarší sedlčanské architektonické památky – našeho
farního kostela.
-bn-

Zima 2010
Na našich kalendářích můžeme touto
dobou nalistovat konec února. Pro mnohé
je to velice příjemná věc, jelikož jim pomalu končí starosti s namrzlými vozovkami a prohazováním sněhu. Další skupinka lidí je při pohledu na tající sníh
trochu posmutnělá.
Ať již patříte k těm či oněm, jistě jste
si všimli, že před naším kostelem bylo
i při největších závalech sněhu vzorně
proházeno a zameteno. Sám jsem si tento
nelehký úkol letos vyzkoušel a musím
uznat, že s proházením našeho chodníčku
se to nedá srovnat. Proto bych, jménem
celé farnosti, rád poděkoval všem, kdo se
na tomto nelehkém úkolu letos podíleli
a podílejí. Především pak patří dík panu
Vermachovi, který se na odklízení podílel
nejvíce. Jeho píle a pracovitost je přinejmenším obdivuhodná.
Zima 2010 byla v porovnání s předchozími roky velice bohatá na sníh,
a proto si ji užili hlavně milovníci lyžování a jiných zimních sportů. Při pohledu
na tající sníh nám lyžařům ale nezbývá,
než se těšit na příští sezónu.
LJ jr.
2

ný kosovohorským farářem Karpíškem
zemřel v Pánu dne 29. ledna 1934. Pohřeb 1. února vedl za účasti kněží z celého vikariátu i okolí, představitelů všech
úřadů města a mnohého lidu metropolitní
kanovník Dr. Josef Čihák. Řeč měl nový
děkan Svoboda. Pokud mi bylo známo,
vylíčil jsem jeho život a působení a pak
jménem zemřelého rozloučil jsem ho
s osadníky. Působil zde celkem 33 let a to
jako děkan skoro 25 let. Requiescat in
pace!
-tz-

ních oblastech pražské arcidiecéze:
Chlum svaté Máří, Jáchymov a v Nových
Mitrovicích. 7. ledna 1972 složil slavné
sliby v dominikánském řádu.
V r. 1975 mu byl odňat „státní souhlas
k duchovní správě“, pracoval pak 15 let
jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. V r. 1979 získal licenciát
teologie na Papežské teologické fakultě
sv. Jana Křtitele ve Varšavě. V roce 1981
byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření státního dozoru
nad církvemi. Patnáct měsíců byl vězněn
v Plzni – Borech pro řádovou činnost,
organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl Magistrem Řádu
dominikánů jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie
a byl jím až do r. 1998.
Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních představených
v ČR. Přednášel jako odborný asistent
biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
6. června 1998 byl papežem Janem
Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a 26. září 1998
přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů
kardinála Miloslava Vlka a apoštolského
nuncia arcibiskupa (dnes kardinála) Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
Svatým otcem byl 6. 11. 2004 jmenován apoštolským administrátorem diecéze litoměřické. Tuto funkci vykonával do
22. 11. 2008.
13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským.
V rámci České biskupské konference je
předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro katolickou výchovu.

Sbírka na Haiti
V neděli 24. 1. 2010 proběhla ve
všech kostelech naší farnosti sbírka na
pomoc zemětřesením postižené Haiti.
Vybrali jsme celkem 41.089,- Kč. Za
vaše štědré dary upřímné zaplať Pán Bůh.
-MM-

Životopis nového
pražského arcibiskupa
Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP
Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci
Králové a vyrůstal v rodině důstojníka,
který se účastnil zahraničního odboje, za
což byl v 50. letech vězněn.
Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v r. 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu z kádrových důvodů bylo zamezeno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ
a vyučil se strojním zámečníkem. V letech 1962-1964 absolvoval základní vojenskou službu a vrátil se na své pracoviště. V r. 1965 byl na odvolání přijat ke
studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. 5. 1. 1968 vstoupil tajně do ilegálně žijícího dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 6. 1. 1969 složil časné sliby.
22. června 1970 přijal kněžské svěcení
z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět
let působil v duchovní správě v pohranič5

nemoci. Založila bosé karmelitky a svěřila tento řád pod jeho ochranu. Zasvěcený
svátek pak zavedl papež Řehoř XV. roku
1621 a papež Pius IX. prohlásil sv. Josefa
v roce 1870 ochráncem katolické církve.
Jezuita Bohuslav Balbín uvádí
k roku 1553 i příbramskou důlní jámu
svatého Josefa. Zemský sněm v roce
1654 přiřadil sv. Josefa k našim českým
patronům, a od té doby jeho obliba u nás
rychle rostla. Josefská pouť v Praze (po
matějské druhá v roce) mívala značný
věhlas, a pražských Pepíků přibývalo.
Kostelů sv. Josefa z doby baroka stojí
v Čechách celá řada, např. v Obořišti,
postavený r. 1711 Kryštofem Dienzenhoferem. V naší farnosti připomíná patrona
truhlářů, tesařů, dřevorubců a kolářů kaple z let 1729 – 33 u kňovického zámku.
Tridentský koncil (1545 – 1563) vyzdvihl Svatou rodinu jako vzor křesťanského života – od té doby je sv. Josef
příkladem ohleduplného a obětavého
manžela, který rodinu ochraňuje, je-li
třeba stěhuje ji do egyptského bezpečí,
pracuje pro ni a vychovává svěřené Dítě.
Proto je nazván mužem spravedlivým.
-bn-

vštěvě) kostelů naší farnosti, ale třeba
i ke svátosti smíření, ke které bude možno během křížových cest přistoupit.
-MM-

Sedlčanský děkan
František Hrachovec
(5.část)
Monsignore František Hrachovec,
arcikněz povltavský, vikář a děkan sedlčanský, působil v Sedlčanech celých
33 let. Sloužil osadníkům 8 let jako kaplan (1884 – 1892) a 24 let v úřadu děkana
(1909 – 1933), poslední rok byl pro těžkou nemoc penzionován. Ve svých rukou
shromáždil několik skutečných a několik
čestných úřadů, roku 1932 byl jmenován
papežským komořím. Délkou úřadu se
stal 4. nejdéle sloužícím sedlčanským
děkanem, o prázdninách 1932 zde oslavil
své druhotiny (50 let kněžství). Sedlčanský rodák P. Karel Pejša při té příležitosti
daroval P. Hrachovci goticky tvarovaný
kalich s paténou a později zanechal
o setkání svědectví. Oslavenec zdál se
nám býti zdravým a statným a za půl druhého roku odstěhoval se, jak doufám, do
nebes.
Děkan Emanuel Svoboda vzpomínal
na svého předchůdce, že již asi 3 leta
před svou smrtí chtěl jíti do pense, ale na
prosbu nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Kordače, že nemá kněží, zůstal, až
takřka padl. V červnu 1933 mne volal do
Sedlčan, bych jako sekretář vikariátní
převzal řízení vikariátního úřadu, on že
pro nemoc vůbec pracovati nemůže
a proto poslal žádost o pensionování.
Když jsem ho spatřil, bylo mi nad ním do
pláče. Seděl chudák jen kost a kůže
u plotny podepřen na kraj plotny a tak se
chtěl snad ohřát. Dne 1. října 1933 byl
dán do pense, chtěl se stěhovati hned, ale
pro nemoc, že by cestou nevydržel, nebylo to možno a tak zde zůstal až do své
smrti.
Mons. František Hrachovec zaopatře-



Křížové cesty
V postní době se v jednotlivých kostelech naší farnosti konají pobožnosti
křížové cesty takto: v Sedlčanech v pátek
v 8:30 h a v neděli v 7:30 h, v Kosově
Hoře v neděli v 7:30 h, v Jesenici
v neděli v 8:45 h, v Počepicích v neděli
v 10:30 h, na Chlumu v neděli v 10:30 h
a v Dublovicích ve čtvrtek v 16 h.
Kromě těchto křížových cest konáme
– stejně jako loni – společné pobožnosti
pro celou farnost a to vždy v neděli odpoledne od 14 h. Místa konání jsou tato:
28. 2. Sedlčany, 7. 3. Kosova Hora,
14. 3. Jesenice, 21. 3. Dublovice,
28. 3. Počepice. Využijte těchto možností
nejen k poznání (nebo smysluplné ná4

Muž spravedlivý

Čím více budeš Kristův, tím více milostí
dostaneš pro své účinné působení zde na
zemi a pro věčnou blaženost.
Musíš se ale rozhodnout jít cestou odevzdání: kříž na ramenou, úsměv na rtech,
světlo v duši.

Tak hodnotí Pěstouna Páně svatý Matouš. Dnešní církev slaví svatého Josefa
dokonce dvakrát v roce, jakoby tím chtěla dohnat předlouhé období, kdy nebyl
samostatně uctíván (znáte románský nebo
gotický kostel sv. Josefa?). V polovině
20. století zavedla svátek sv. Josefa Dělníka – na 1. máje vystřídal tesař
z Nazareta apoštoly Filipa a Jakuba. Za
slavností 19. března však stojí tento svátek jaksi v pozadí.
V pozadí také postává svatý Josef na
obrazech Narození Páně nebo Klanění
Tří králů. Sám sice pocházel z královského Davidova rodu, ale Svatou rodinu
živil tesařinou, což tehdy kromě veškeré
dřevovýroby zahrnovalo asi i stavitelství.
Evangelia zmiňují svatého Josefa od zasnoubení s Pannou Marií přes betlémské
události až po hledání dvanáctiletého
Ježíše v chrámě. O jeho smrti Bible sice
nemluví, ale usuzuje se, že zemřel před
Ježíšovým veřejným vystoupením: není
už např. zmiňován na svatbě v Káně Galilejské. Barokní obrazy „Smrt svatého
Josefa“ zobrazují u jeho úmrtního lože
Ježíše a Pannu Marii. Apokryfní vyprávění (do Písma sv. nepřevzatá) považují sv.
Josefa za starce a vdovce, uvádějí ho
např. v bizarních historkách z Ježíškova
dětství, jmenují jeho děti z předchozího
manželství a líčí ho jako vítěze
„konkurzu“ na manžela Panny Marie.
Raně křesťanské spory o Ježíšovo božství
a lidství se dotkly i sv. Josefa.
Jméno Josef (znamená: „Přidej Bůh“
– Gn 30,24) nosí v Bibli řada dalších
známých postav. Bývalo považováno za
typicky židovské a nepoužívalo se jako
křestní – do renesance se prakticky nevyskytuje např. ve šlechtických rodokmenech. Úcta ke svatému Josefu se rozšířila
až od 16. století, kdy ji velmi propagovala sv. Terezie Veliká (z Ávily), která se
na světcovu přímluvu uzdravila z dlouhé
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Pouť do Medžugorje
Dle příslibu z FL č. 1/2010 přinášíme
další informace k pouti.
Byl dohodnut termín od 19. do 25.
května na slavnost Seslání Ducha Svatého. Cena za cestu je 2.350 Kč, plus ubytování 32 Eur (tj. 8 Eur/osoba a noc).
Přihlášky a pokyny pro uchazeče jsou
k dispozici ve všech kostelech naší farnosti, dále u řádové sestry Štěpánky
a u M. Pflegrové (tel: 731 768 736), kterým by měly být vyplněné přihlášky odevzdány nejdéle do konce března a poté
odeslány cestovní kanceláři VÉRITÉ pro
včasné zajištění ubytování a rozesílání
dopisů s pokyny pro cestu, včetně složenky na zaplacení cesty. Ubytování se
bude platit až na místě. Je nutné, aby měl
každý přesně 32 Eur, které se vyberou
hned po příjezdu do Medžugorje.
Důležité upozornění pro přihlášené:
„Budete potřebovat platný cestovní pas
(nebo OP se čtecí zónou). Zkontrolujte
si jeho platnost již nyní.“
Dále: platba poutě nejpozději 20 kalendářních dnů před odjezdem, pokud se
nejedná o dodatečnou přihlášku (viz pokyny pro přihlášené).
Jsme vyzváni Pannou Marií, abychom
pouť nebrali jako náboženskou turistiku,
ale obětovali ji na dobrý úmysl, obrácení
svoje, svých blízkých, obrácení farníků,
všech hříšníků a celého světa a na jiné
další úmysly. Doporučuji sepsat si každý
své prosby a přání, které můžeme zanechat Panně Marii na některém místě zjevení... Takové psaníčko pro naši Matičku.
-MMP3

