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mše svatá
18:00
Kosova Hora
mše svatá
18:00
Sedlčany
21. 4. 2011
tichá adorace po mši svaté: Se do 20 h
modlitba breviáře
8:00
Sedlčany
Velký pátek
křížová cesta
16:30
Kosova Hora
22. 4. 2011
křížová cesta
15:00
Sedlčany
velkopáteční obřady
17:00
Kosova Hora
velkopáteční obřady
18:00
Sedlčany
modlitba breviáře
8:00
Sedlčany
Bílá sobota
adorace u Božího hrobu: Se 8 - 16 h
velikonoční
vigilie
20:30
Kosova Hora
23. 4. 2011
velikonoční vigilie
21:00
Sedlčany
mše svaté spojené se žehnáním pokrmů
Slavnost
ve všech kostelech v časech obvyklých v neděli
Zmrtvýchvstání
8:00 Sedlčany, Kosova Hora; 9:30 Jesenice, Chlum;
Páně
11:00 Počepice, Dublovice; 14:30 Vojkov;
24. 4. 2011
15:00 Domov důchodců Sedlčany
mše
svatá
8:00
Kosova Hora
Pondělí velikonoční
mše svatá
9:00
Sedlčany
25. 4. 2011
mše svatá
10:00
Počepice
Zelený čtvrtek
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v naší farnosti
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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),
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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
*14:00 Dom. důch Vojkov (* 1.Čt)
Čt
16:30 Dublovice, 18:00 Se
Pá
9:00 Se, 18:00 Kosova Hora
So

15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 4/2011 posílejte na farní mail nejpozději
do 10. 5. 2011. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 3/2011
10. dubna 2011

JEŽÍŠOVO
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Život, který přináší Ježíš, není pouze
životem po smrti.
Ježíšovo zmrtvýchvstání láme nejen
moc smrti na konci života, ale již nyní,
tady a teď: „...nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu“, píše sv. Pavel občanům Říma, „máte z toho užitek, totiž posvěcení
a čeká vás život věčný“ (Řím 6,22). „Já jsem přišel, aby měli život a měly ho
v hojnosti“ (Jan 10,10) – to je Ježíšův program.
Kdo věří v Boha, může svobodně dýchat, protože před sebou vidí cíl. Snese hodně,
protože ví, že Bůh má moc obrátit vše v dobré. Může litovat svých chyb a učit se z nich,
protože má před sebou budoucnost.
Tento pozitivní životní postoj k sobě jako magnet přitahuje všechno světlé a povzbudivé: lásku, spokojenost, radost, pokoj, sílu. Skutečnost zmrtvýchvstání napájí život jako
bohatě rozvětvená vodovodní síť, „proudy živé vody“ (Jan 7,37n). Tady a teď dokáže
víra a naděje proměňovat poušť v kvetoucí zahrady. Historické zmrtvýchvstání Ježíše
Krista jasně ukazuje: zmrtvýchvstání a věčný život nejsou žádné metafory a symboly,
ale skutečnost. Skutečnost zahrnující celého člověka: tělo i duši, ducha i hmotu, individuálního člověka i celé lidstvo, zemi i celý vesmír. To je „totální život“.
P. Martin
Zpráva o adopci na dálku
V rámci „Adopce srdce“ podporovala naše farnost dvě děti,
děvče a chlapce.
K 30. 12. 2010 jsme dostali děkovný dopis za podporu děvčete,
které dokončilo učňovskou školu – krejčovství a postavilo se
na vlastní nohy. Zároveň nám byla nabídnuta možnost adoptovat nové dítě a nyní čekáme na jeho přidělení.
Chlapec Emmanuel pochází z Konga. Je sirotek. Žije u své
vdané sestry, která má 4 malé děti. Bydlí v domku z prken na
pozemku, který si pronajímají. Emmanuel chodí do 4. ročníku
základní školy. Rád by se stal učitelem. Vysvědčení ukazuje,
že prospívá dobře. Patří mezi prvních 5 žáků ve třídě
z celkového počtu 33. Nejlépe si vede v matematice a kreslení.
Roční příspěvek na chlapce činí 4200 Kč.
Sr. Štěpánka
DNES v neděli 10. 4. 2011 Vás srdečně zveme do Počepic na faru na velikonoční
katechezi P. Kamila Vrzala: KŘÍŽ – ZNAMENÍ ŽIVOTA. Začátek v 17 hodin.

stupce František Hrachovec zaznamenal:
Až do svátku Zjevení Páně, nevzbuzoval
stav jeho nemoci žádných obav, ale na
ten svátek přestalo srdce pravidelně tepati a nastalo nebezpečí. Jsa telegraficky
zavolán do Kamýka posloužil jsem veled.
pánovi svatými svátostmi, doufaje, že se
přece jeho nemoc k lepšímu obrátí. Leč
již v pátek 7. ledna mi oznámil nový telegram, že "jemnostpán" již je v Pánu. Rakev byla 10. ledna převezena do Sedlčan
a vystavena v kostele sv. Martina,
11. ledna se konal pohřeb na Církvičce za
účasti duchovenstva ze širokého okolí.
Děkana Fr. Dresslera doprovodilo na jeho
poslední cestě 24 kněží a zástupy věřících. Na úmrtním oznámení stála slova
69. žalmu: Horlivost domu tvého strávila
mne.
Dublovický kostel Nejsvětější Trojice
se roku 1911 dočkal opravy hlavního
oltáře. Zdejší farář Václav Šrámek sice
nejprve uvažoval o pořízení oltáře nového, diecézní historik Dr. Antonín Podlaha
ovšem takový plán zamítl a poručil obnovení starého oltáře barokního, o kterém
i vikář Hrachovec prohlásil, že je nejkrásnější na celém okrese. Dublovice se
v říjnu dočkaly ještě návštěvy líchovského rodáka P. Stanislav Pilíka, který zde
vyprávěl o své cestě do Svaté země.
Rok 1911 byl velmi suchý, ještě
v květnu udeřily silné mrazy a po nich
trvalo sucho až do července. Jaře, louky
a jetel vyschly do kořenů, nebyly otavy
ani ovoce. Až 24. července přišla velká
bouře, kdy dublovickému starostovi uhodilo do domu, blesk zasáhl jeho dceru
a podpálil krov. Na Chlumu se toho roku
stal farářem Jan Kozmík. Vystřídal zesnulého P. Antonína Černického (1835 –
1910), počepického rodáka, který sloužil
na Chlumu celých 50 let. P. Kozmík se
tak dlouhé doby působení nedočkal.
Roku 1943 byl vystěhován a osm let poté
zemřel v Prčici.
-tz-

Termíny brigád na opravu
hradeb sv. Martina:
21. 5. a 4. 6. 2011
V minulém čísle Farních listů jsem
upozorňoval na nutnost opravy pomalu se
rozpadajících hradeb u kostela sv. Martina v Sedlčanech. Děkuji tímto všem
ochotným mužům (8), kteří se mi zatím
přihlásili k pracovní činnosti a rádi jistě
přivítáme i další dosud nenahlášené brigádníky. Termín provedení opravy
hradeb je stanoven na sobotu 21. května
a následně s Boží pomocí dokončení díla
v sobotu 4. června 2011.
Velmi vhodné bude zajištění pokud
možno vlastních zednických nástrojů
(palička, sekáč, lopata, kolečko, zednická
lžíce, fanka, kýbl apod. – více informací
rád podám osobně všem brigádníkům).
Vítána je samozřejmě i pomoc formou
zapůjčení nástrojů, nebo fyzicky méně
náročné práce „přidavačů“. Kontaktujte
prosím p. Jelena (602 462 322). Doufáme, že sv. Martin ponechá svého „bílého
koně“ na jaře ve stáji a Panna Maria požehná svou přímluvou bohulibému dílu.
-LJ-

Sedlčanská farnost
L. P. 1911
Na počátku roku 1911 se Sedlčany
rozloučily s Františkem Dresslerem, bývalým vikářem a děkanem sedlčanským,
rytířem řádu císaře Františka Josefa I.
Sloužil v Sedlčanech celých 20 let, roku
1888 přišel z Kamýka, kde byl farářem,
roku 1908 se do Kamýka opět vrátil a ve
zdejším mlýně trávil odpočinek. Netěšil
se z něj ale dlouho. Hned po Novém roce
1911 onemocněl zápalem plic a jeho ná2

„Cooo??!! Na co by vám byli, pane? Jsou
to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají
– a vůbec nejsou hezcí!“
„Kolik?“ znovu se zeptal pastor.
Chlapec se na něj podíval, jako by byl
blázen a řekl: „10 dolarů!“
Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci, a ten zmizel rychle
jako blesk. Pastor odnesl klícku do aleje,
položil ji na zem, otevřel dvířka a pustil
ptáčky na svobodu.
To vysvětlilo přítomnost klícky na kazatelně. A potom pastor začal vyprávět tento příběh:
Jednoho dne rozmlouval Ježíš
s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské
zahrady a nadšeně se chvástal: „Nu, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí.
Nastražil jsem past, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!“
„Co s nimi budeš dělat?“ zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: „Cha, budu se bavit!
Budu je učit, jak se brát a rozvádět, jak se
mají nenávidět a škodit si, naučím je pít a
proklínat. Naučím je, jak vyrobit pušky a
bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším
na tu zábavu!“
„A co uděláš potom?“ zeptal se Ježíš.
„Zabiju je!“ hrdě se vztyčil Satan.
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl?! Není na nich
ždibec dobra. Když si je vezmeš, budou
tě jen nenávidět. Poplivou tě, budou tě
proklínat a zabijou tě! Přece je nemůžeš
chtít!“
„Co za ně chceš?“ znovu se zeptal.
Satan se podíval na Ježíše a zašklebil se:
„Každou tvoji slzu a všechnu tvoji krev!“
Ježíš řekl: „Máš je mít!“ a zaplatil.
Pastor zvedl klícku, otevřel dveře a odešel z kazatelny.
-ten-i-

Zveme vás
Ahoj kamaráde, kamarádko!
Srdečně Tě zveme na vikariátní setkání
dětí s tradičním heslem

NEVÁHEJ A SKOČ 2011
Uskuteční se 7. 5. 2011 od 9. 00
v Boroticích a můžeš se těšit na bohatý
program
Čeká Tě: orientační závod v lese
povídání o sv. Anežce
zpívání a společná modlitba
možnost svátosti smíření
mše sv.
a samozřejmě táborák
Na místě bude zajištěn oběd a čaj. Poplatek činí 100 Kč za osobu a bude vybírán
při nástupu do autobusu, případně
v Boroticích.
Sebou si vezmi: svačinu, buřta na opékání, chleba, sportovní oblečení, dobré
boty a pláštěnku, malé kapesné.
Autobus:
Tam

Čas

Zpět

Čas

Petrovice

8.00

Borotice

18.00

Bratřejov

8.05

Chlum

18.15

Počepice

8.10

Sedlčany

18.20

8.15

Vysoký
Chlumec

18.30

8.25

Počepice

18.35

8.30

Bratřejov

8.45

Petrovice

18.40
18.45

Vysoký
Chlumec
Sedlčany
u kostela
Chlum
Borotice

Na Tvoji účast na bezvadném srazu se
těší
katecheté příbramského vikariátu

Zpovídání před Velikonocemi
Sedlčany
Úterý 19. 4. od 16:30 do 19:30 hod. Počepice
Středa 20. 4. od 8 do 11 hod.
Středa 20. 4. od 14:30 do 15:30 hod.
od 18 do 19 hod.
Vaši P. Marek a P. Martin
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JE…

příklad svým ctnostným životem ostatním věřícím a každou neděli a zasvěcený
svátek slaví mši za křesťany, kteří jsou
mu svěřeni. Jako znamení své hodnosti
nosí kříž na prsou, biskupský prsten, solideo a při bohoslužbách berlu a mitru.
(Zdroj: AP)

...(arci)biskup

Často mluvíme o biskupech, ale možná není zbytečné si jednou za čas připomenout, kdo je to vlastně biskup, jaké
jsou jeho povinnosti a úkoly a jak se biskupem stává.
V římskokatolické církvi je biskup
nástupce apoštolů v nepřetržité posloupnosti a plní funkci pastýře. Biskupským
svěcením přijímá poslání být učitelem
víry, posvěcovat a vést věřící. Slovo
„biskup“ je odvozeno z řeckého episkopos – strážce, dozorce. Biskup je pod
autoritou papeže. Svátost se předává
z biskupa na biskupa při svěcení
(apoštolská posloupnost - sukcese). Jsou
biskupové diecézní pečující o diecézi,
biskupové titulární, kteří jsou v diecézi
biskupy pomocnými, a biskupové emeritní, jejichž rezignace z titulu věku nebo
jiných důvodů byla papežem přijata.
V římskokatolické církvi je obvyklé,
že biskupa jmenuje papež. Jemu přísluší
konečné rozhodnutí o vhodnosti kandidáta. Místní církve se na jmenování podílejí
doporučením vhodných kandidátů. Pokud
tomu nic nebrání, je nově jmenovaný
povinen podle Kodexu kanonického práva do tří měsíců od přijetí papežské jmenovací listiny přijmout biskupské svěcení, a to dříve, než se ujme svého úřadu.
Jedná-li se o jmenování do vedení diecéze a je-li zvolený kandidát již biskupem,
potom by se podle Kodexu kanonického
práva měl ujmout vedení diecéze do dvou
měsíců od přijetí papežské listiny.
Diecézní biskup spravuje svou místní
církev (diecézi), ve které mu přísluší bezprostřední církevní moc (zákonodárná,
výkonná a soudní) a vykonává pastýřský
a učitelský úřad. Stará se o věřící jemu
svěřené, svou zvláštní péči věnuje kněžím, svým kázáním a výkladem přibližuje
pravdy víry. Ve své diecézi provádí vizitace tak, aby každých pět let navštívil
celou diecézi. Diecézní biskup také dává

Velikonoční perníčky
Jsou různé způsoby jak almužnou projevit naše postní úsilí. Sedlčanská tradice
vám nabízí pomoc. O Květné neděli
17. 4. 2011 bude po mši svaté možno
zakoupit velikonoční perníčky. Z peněz
takto získaných podpoříte adopci na dálku – Adopce srdce (Maitri) a další dobré
projekty. Kdo byste chtěl v Sedlčanech
pomoci s pečením perníčků, kontaktujte
paní. Hončíkovou. Osady okolní pekou
a prodávají dle zvyklostí místních.
P. Marek

Velikonoční příběh
Pastor George Thomas, z malého městečka v Nové Anglii, přišel jednou na
velikonoční ráno do kostela a nesl rezavou, pokřivenou, starou ptačí klec, kterou
položil vedle kazatelny…
Většina lidí v údivu zdvihla obočí, když
pastor promluvil. Vyprávěl, jak se včera
procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klícku. Byli v ní tři malí divocí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem.
Zastavil ho a zeptal se: „Co to tam máš,
synku?“
„Jen pár starých ptáků,“ odpověděl.
„Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se pastor.
„Vzít si je domů a hrát si s nimi,“ odpověděl.
„Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby
se mlátili. Vsadím se, že se pobavím.“
„Ale dříve či později jich budeš mít dost
a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?“
„Ale mám i pár koček,“ řekl malý kluk,
„rády si na nich pochutnají, dám jim je.“
Pastor na moment ztichl. „Kolik chceš za
ty ptáky, synku?“
4

ochrany nenarozeného života. Pro mne to
bylo setkání s dobrými přáteli, se kterými
jsme se v mnoha případech už delší dobu
neviděl. Ve 13 hodin celebroval arcibiskup pražský Dominik Duka spolu
s biskupy plzeňským (František Radovský), českobudějovickým (Jiří Paďour)
a exarchou řeckokatolickým (Ladislav
Hučko) a asi dvěma desítkami kněží mši
svatou za nenarozený život. Ve 14:30 se
vydali účastníci bohoslužby (bez biskupů) s dalšími asi dvěma tisíci lidí na pochod ulicemi centra na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Účastníci nesli několik stovek bílých křížů – symbolů zabitého nenarozeného života. Cestou se někteří modlili, jiní šli mlčky. Cestou jsem
slyšel komentáře turistů: „To je pochod
proti potratům“. Žádné výtržnosti ani
útoky proti pochodu se nekonaly. U sochy svatého Václava se P. Pavel Mayer
OP na závěr pomodlil do nefunkčního
mikrofonu (asi proto cestu provázelo spíš
mlčení) modlitbu za nenarozený život.
Tím oficiálně Pochod pro život 2011
skončil. Někteří se ještě v hloučcích bavili, jiní se zvolna rozcházeli.
Na pochodu pro život jsem byl po
několika letech a odjížděl jsem z něj se
zvláštním pocitem. Přišel mi až příliš
tichý. Před lety byl závěr pochodu spojen
s proslovy. Dva dny poté jsem potkal
jednoho kolegu, kněze, který mi celkem
kategoricky – na něj až nezvykle – říkal:
„Celé je to špatně! To nebyl pochod pro
život, ale katolický pochod proti potratům. Že tam nebyli biskupové? Měli tam
pozvat prezidenta a zdůraznit pozitivní
hodnotu rodiny, která nejlépe chrání život. A jakou šanci mají se připojit protestantští nebo ateističtí ochránci života,
kteří se nemodlí růženec?...“
Doufám, že příští ročník Pochodu pro
život bude více PRO – zvláště v dnešní
době, naladěné spíše proti všemu a proti
všem.
P. Marek

Víkendovka
11. – 13. 2. 2011
Mší svatou jsme začali, poté vstupenky na Bosko-Fest dostali. Buchtičkami
jsme břicha naplnili a při závodění na
schodech jsme vše vypotili. Po zklidnění
jsme se posadili na místa a režisérky
uvedly začátek Bosko-Festu, což byl začátek promítání filmu o Donu Bosku.
A je tu sobota – budíček, rozcvička
a marmeláda s houskou. Následovalo
slůvko na den: Dívejme se na všechny
s láskou. Během celého dne jsme průběžně dokoukávali celý film. Velmi se nám
líbil, mnohdy jsme byli vtaženi do děje
a při těžkých zkouškách Dona Boska se
nám až tajil dech. Obdivovali jsme ho,
jak nezapomněl na svůj dětský sen a přes
všechny intriky, těžkosti a nezdary se mu
podařilo s Boží pomocí založit oratoř pro
chlapce z ulice.
Odpoledne jsme si venku zahráli hru
právě z tohoto filmu, bylo to supr. Následovalo natáčení námi ztvárněné pohádkové scénky, které jsme si později promítli,
řádně se nasmáli a ceny nejlepším rozdali. Večeře, očista těla a hajdy na kutě, tak
zněl závěr soboty. Víkendovku jsme zakončili nedělní mší svatou. Na tuto víkendovku jsme se moc těšili a rozhodně
jsme nebyli zklamaní, jelikož s nadšením,
radostí a spoustou prožitků jsme odjížděli
domů.
Krubnerovi

Pochod PRO nebo PROTI
V sobotu 26. 3. 2011 jsme se spolu
s P. Františkem ze Sedlce a s necelými
dvěma desítkami dalších lidí ze Sedlecka
a Sedlčanska vypravili autobusem do
Prahy na Pochod pro život. Vyjeli jsme
už ráno, abychom se zúčastnili dopoledního programu v klášteře Dominikánů
u sv. Jiljí. Dopoledne bylo prostorem pro
prezentaci organizací pracujících na poli
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