PROGRAM

VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB

farnosti Sedlčany L.P. 2010
mše svatá
15:30
Počepice
mše svatá
18:00
Sedlčany
1. 4. 2010
tichá adorace po mši svaté: Se do 20 h
modlitba breviáře
8:00
Sedlčany
Velký pátek
křížová cesta
15:00
Počepice
2. 4. 2010
křížová cesta
15:00
Sedlčany
velkopáteční obřady
15:30
Počepice
velkopáteční obřady
18:00
Sedlčany
modlitba breviáře
8:00
Sedlčany
Bílá sobota
adorace u Božího hrobu: Se 8 - 16 h
3. 4. 2010
velikonoční vigilie
19:30
Počepice
velikonoční vigilie
20:00
Sedlčany
Slavnost
mše svaté spojené se žehnáním pokrmů
Zmrtvýchvstání
ve všech kostelích v časech obvyklých v neděli
8:00 Sedlčany, Kosova Hora; 9:30 Jesenice, Chlum;
Páně
11:00 Počepice, Dublovice; 14:30 Vojkov;
4. 4. 2010
15:00 Domov důchodců Sedlčany
mše svatá
8:00
Kosova Hora
Pondělí velikonoční
mše svatá
9:00
Sedlčany
5. 4. 2010
mše svatá
10:00
Počepice
Zelený čtvrtek

FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

2/2010

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.

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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č. 3/2010
28. března 2010

VELIKONOCE
VJEZD
DO JERUZALÉMA
Svatý týden! Toto pojmenování
není jakýmsi technickým označením závěru doby svatopostní. Vyjadřuje skutečnost, že tento týden není pouze bohatý na připomínky dějin spásy, ale že jsme
uprostřed těchto dějin, že jsme jejich součástí a máme na nich podíl. Tak jako
Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, vstupuje i dnes do našich životů. Je to vjezd pokorného krále na oslátku, krále, který přináší do našeho srdce nepokoj a vzrušení
spojené s očekáváním spásy (Mt 21.10-11). Možná ho vítáme s nadšením, možná
mu běžíme naproti, možná se snažíme držet si od něho odstup. Nemůžeme ho ale
zastavit, protože On jde za svým úkolem – a tím je smrt na kříži, abych já mohl
žít. Mohu se snažit tuto skutečnost ignorovat a tvářit se, že i tento týden (jako
ostatně celý rok) mám svých starostí dost, a tak nechat Krista i s Jeho křížem –
za mně neseným – projít okolo bez povšimnutí. Nepřestanu tím být ale součástí
dějin spásy. Jen se mlčky řadím k těm, kterým je Kristus lhostejný, kteří svým
nezájmem (o věci duchovní i veřejné) Krista i dnes znovu křižují, nebo nechávají
křižovat. Chci-li ale dosáhnout odpuštění a smíření, abych měl pokoj v duši – a
tuto touhu má v srdci hluboce vloženou každý z nás – nestačí pouze volat Hosana. Musím následovat Mistra na Jeho cestě křížové. Jinak nevejdu do království
lásky a pokoje – do nebeského Jeruzaléma. Připojme se k Marii a Janovi, přemozme svou lenost, nechuť a strach. Odhoďme falešné lidské ohledy a ponořme
se do tohoto týdne celým srdcem, aby mohlo po Velkém pátku i v našich srdcích
zaznít jásavé Aleluja nedělního rána.
K tomu vám žehnají P. Marek a P. Martin
DNES
Využijte jedinečné příležitosti společné
pobožnosti křížové cesty v nádherném
prostředí počepickém! Dnes 28. 3. 2010
ve 14 hod. je sraz u kostela sv. Jana Křtitele v Počepicích.

ZPOVÍDÁNÍ
Kdo jste nestihli svatou zpověď, máte
příležitost v Sedlčanech v kostele sv.
Martina v tyto zpovědní dny: v úterý
30. 3. od 16 do 19:30 hod. a ve středu
31. 3. od 8:30 do 10:30 hod. PP. M&M

jejich duše nebyla dost poničena, mediální propaganda se už postará o to, aby je
připravila o čistotu a udělala z nich předčasně dospělé tím, že bude provádět kejkle s nejzásadnějšími skutečnostmi lidství
a nahradí je směsicí směšných oplzlostí,
jež samozřejmě zahrnují celou škálu
oprávněných „sexuálních požadavků“.
A zatímco probíhá tato nemilosrdná
válka s dětmi, co se stalo s dospělými?
Chesterton nám nabízí odpověď: „Stalo
se to, že svět nasákl nebezpečnými
a rychle hnijícími vášněmi - přirozenými
vášněmi proměněnými ve vášně zaměřené
proti přirozenosti. Důsledkem toho, že se
sexualita traktuje jako nevinná a přirozená věc, je, že všechny ostatní nevinné
a přirozené věci nasákly sexualitou
a zbarvily se jí. Protože sexualitu nelze
jen tak stavět na roveň se základními
emocemi nebo potřebami jako je jídlo
nebo spánek. Ve chvíli, kdy přestane být
služkou, mění se v tyranku.“
Když se sexualitě pustí otěže. stává se
rozkladnou vášní, toužící dobývat stále
nové obzory perverznosti, které by utišily
touhy těla. Nesmí nás překvapovat, že
poté, co ochutná všechny chutě, zachce
se jí zarýt své tesáky i do zakázaného
ovoce dětství. Přidejme k této „hypersexualizaci života“ šíření optimistického
nihilismu v záležitostech morálky – podle
něhož se člověk, zbavený všech tabu
a zábran, má řídit jen svými přáními –
a obraz je úplný.
Můžeme se i nadále farizejsky pohoršovat, vždy když bude odhalena síť pedofilů; můžeme i nadále volat po přísnějších
trestech pro sexuální zločince …. tím ale
na kořeny problému nezaútočíme. Ošklivé činy na dětech, k nimž denně dochází,
nejsou, jak se uvádí, výsledkem narušení
čtyř nebo pěti nelidských jedinců; jsou
výsledkem zločinné ideologie, která dětství vnutila instinktivní naturalismus
a neustálou agresi jako obecně přijímané
způsoby myšlení.

Téma doby

Kořeny problému
Současné farizejství našlo v odsuzování pedofilie oblíbené pole pro svá
rétorická cvičení. Před pár dny rozbila
policie síť dětské pornografie a zadržela
více než sto dvacet osob, které si na internetu vyměňovaly fotografie, na nichž
jsou velmi malé děti, takřka nemluvňata,
podrobovány nejzvrhlejšímu týrání.
Všechny nás to velmi pohoršilo, roztrhli
jsme svůj šat a žádali pro tyto podlidi co
nejpřísnější trest.
Nikdo se ale neobtěžoval popsat kultivační roztok, ve kterém se těmto nelidským typům tak daří. Možná proto, že
kdybychom ho popsali, byli bychom nuceni připustit, že se tito lidé až příliš podobají nám samým.
Pokusme se zde tento roztok popsat:
na jedné straně zjistíme, že děti byly ještě
před narozením poníženy do stavu označovaného „shluk buněk“ a my jsme si
přisvojili právo absolutně jimi disponovat, dokonce je i fyzicky zničit. Na straně
druhé uvidíme, že po narození jsou děti
podrobovány různým útokům, usilujícím
o jejich duchovní zničení.
Děti, které utečou záhubě na potratových klinikách, jsou vrženy do drtícího
stroje, který si podrobuje jejich nevinnost
a šlape po jejich důstojnosti. V tomto
nemilosrdném boji proti dětství se hodí
všechno, pokud se to obleče do hávu svatosvatých práv a svobod. A tak jsou
v rodinách odsouzeny k rozdělenému
životu vinou svatosvatého „práva na rozvod“, jež přece pomáhá jejich rodičům.
Ve škole jsou nuceny čelit ideologické
indoktrinaci a je jim vstřikován jed takzvané genderové teorie, to vše samozřejmě proto, aby mohly plně prožívat svou
„sexuální svobodu“.
A kdyby snad ty útoky, jimž čelí doma a ve škole, nestačily zbavit jejich dětství jeho přirozené povahy, kdyby snad
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Zločinné a chybné myšlení, i když se
sebelépe převléká za dobromyslné, vede
nakonec k protilidskému chování, a takové chování se bude jen šířit, dokud se
nezaútočí na kořeny problému. Mezitím
můžeme i nadále volat po doživotním
trestu pro pedofily, abychom utišili své
svědomí.
J. M. de Prada , převzato ze čvrtletníku
Mezi řádky, č. 34 z roku 2010

Mezifarnostní turnaj ve
florbale v Kosově Hoře.
Dne 19. 3. jsme se sešli v Kosově
Hoře na turnaji ve florbale. Samotnému
turnaji předcházela mše svatá. Po mši
jsme se sešli na faře, kde bylo připraveno
pohoštění. Zhruba v půl osmé začalo veliké derby. Proti sedlčanskému týmu
(loňským vítězům, a favoritům), byly
postaveny opravdu dobré týmy, které
byly rozhodně odhodlané vyhrát a odnést
si trofej. Kromě nás soutěžili ještě týmy:
Kosovy Hory, Dívky ze Sedlčan, Tygři
z fary, Vlčáci a Zirhutovi. Po velice napínavých zápasech na špičkové úrovni bylo
rozhodnuto. Sedlčanští mohli zase slavit.
Jako jeden z hráčů sedlčanského týmu
však musím podotknout, že jsme opravdu
bojovali do posledního dechu a měli
strach, že neobhájíme loňskou výhru. Po
slavnostním vyhlášení jsme zazpívali pár
písní, dostali požehnání a odebrali se
domů. Tento turnaj byl velice zábavný
a už se těším na další ročník.
LJ jun

Pochod pro život 2010
Stále rostoucí počet účastníků jubilejního desátého Pochodu pro život prošel
v počtu více než dvou tisíc lidí v sobotu
20. března 2010 centrem Prahy. Velké
množství lidí neslo bílé dřevěné kříže,
jako symboly obětí genocidy potratů. Ta
si v naší zemi vyžádá ročně více než 25
tisíc zabitých počatých dětí.
Díky za vaši účast.
HPŽ

Velikonoční perníčky
Jak jest již v sedlčanské farnosti zvykem, pekou se před Velikonocemi perníčky, jež se poté pro-dají a vytěžený peníz
se posílá na dobročinné podniky. Tohoto
chvályhodného zvyku bychom se rádi
přidrželi, a proto vyzýváme schopné farníky k zapojení se pečením, zdobením
a kupováním. Přípravy a organizace
nechť se ujmou v jednotlivých osadách
spíše farnice (aby celý podnik neztroskotal) a mezi sebou se domluví.
V Sedlčanech se obracejte na P. T. pí.
Hončíkovou, jinde zvolte sobě příhodné
náčelnice. Prodej perníčků bude o Bílé
neděli (tj. o Druhé neděli velikonoční)
dne 11. dubna t.r. po mších svatých před
či v předsíních chrámův našich.
V loňském roce byly touto bohulibou
aktivitou podpořeny projekty: Očkování
proti lepře, Adopce srdce (Maitri), Hospic Dobrého pastýře, Liga Pár páru, Poradna Aqua vitae.
Zmnožte své svatopostní úsilí, by
z něj potřební cos měli!
-MM-

Krásně odpověděl mudrc mladému muži,
který naříkal nad nespravedlností, kterou
zakusil:
»Mrzí tě to?«, otázal se, »Tak tedy, nesnaž se být dobrým!...«
Josemaría Escrivá de Balaguer, Cesta 673

Zveme vás

Arcidiecézní pouť
za duchovní povolání
Každý rok putujeme s celou diecézí na
Svatou Horu s prosbou o dostatek svatých povolání ke kněžství a řeholnímu
životu a o vytrvalost v nich. Pojedeme
společně v sobotu 8. května 2010 autobusem, rezervujte si prosím termín. Přesnější informace budou včas dodány. MM
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