a administrátora excurrendo Římskokatolických farností Rudná-Hořelice a Tachlovice a jmenován administrátorem Římskokatolické farnosti Sedlčany.
K témuž datu byl P. Marek Miškovský uvolněn z funkce administrátora
Římskokatolické farnosti Sedlčany a od
téhož data ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela Stětí
sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař.
Slavnostní uvedení do úřadu
P. Stanislava Glace provede v neděli
3. 7. 2011 při mši v 8 hod. v kostele
sv. Martina v Sedlčanech pomocný
biskup pražský. Mons. Karel Herbst.
DNES Počepické
dvorní slavnosti
Tuto neděli 26. 6. 2011 od 14 hod
v areálu fary v Počepicích společné setkání u příležitosti počepické pouti, závěru školního roku a výměny stráží na postu správce farnosti. Účast přislíbili Páni
ze Zvěřince, přijďte i vy! Občerstvení
a živá hudba k posezení i přátelskému
setkání. Těšíme se na vás.
P. Marek & P. Martin.

FARNÍ LISTY

Poutní pozvání
V Líchovech v kapli Nejsvětějšího
srdce Ježíšova bude poutní mše svatá
v neděli 3. červnence ve 14:30 hod.
Pouť Navštívení Panny Marie
v kapli v Radíči bude slavena v neděli
3. července ve 14 hod.
Poutní slavnost sv. Jakuba ve Vojkově bude slavena mší svatou v neděli
24. července. Toho dne nebude mše svatá
v Kosově Hoře.
Poutní mše svatá v kapli Proměnění
Páně v Solopyskách bude o Proměnění
Páně v sobotu 6. srpna ve 13:30 hod.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
která je poutní slavností na Církvičce,
oslavíme tamtéž v neděli 14. srpna mší
svatou v 8 hod. a v pondělí 15. srpna mší
svatou v 9 hod. V neděli 14. 8. nebude
mše svatá u sv. Martina.
Poutní mše svatá u kaple sv. Anny
ve Vápenici bude v sobotu 23. července
ve 14 hod.
Zveme vás na Kosovohorskou pouť
sv. Bartoloměje v neděli 28. srpna
v 8 hod. Mše svatá – „Pěkná hodinka“ –
bude sloužena ve hřbitovní kapli sv. Michaela v pondělí 29. srpna v 9 hod.

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

5/2011

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,
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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 6/2011 posílejte na farní mail nejpozději
do 12. 8. 2011. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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VALČÍK
NA ROZLOUČENOU
Jak absolventům tanečních kurzů,
luštitelům křížovek – a jistě nejen jim –
je známo, tanec na tři doby jest: valčík.
V rytmu valčíku se taneční páry nechávají ve spirálách unášet kolem sálu, aby vychutnávajíce si hudbu a radost z tance,
s hlavou lehce zamotanou, stanuli po chvíli na stejném místě a pouštěli se do dalšího
kola.
Tak nějak si připadám i já, když v rytmu tří let opět stojím na začátku dalšího kola,
které se za několik dní opět ve stejném rytmu rozběhne v nových spirálách. Proplul jsem
Sedlčany a přilehlým okolím své kolo – přijde mi – rychle a jakoby bez zastávky. Vaše
dobrá společnost mě unášela stále dopředu. Omlouvám se všem, které jsem při tom pošlapal (nejsem žádný tanečník) a doufám, že jsem do vás moc nenarážel.
Mou největší radostí bylo přebývání před Hospodinem, před svatostánkem – ať už
u sv. Martina v Sedlčanech, nebo v Počepicích, či jinde –, kde jsem mohl slyšet tu pravou hudbu radosti ze života, jehož zdrojem a cílem je Bůh a cestou do nějž je Ježíš Kristus, můj Pán a Spasitel!
Tato zkušenost – jistota, je mi nadějí, že ač jinde, budu moci naslouchat stejné božské hudbě a spolu s věřícími v Krista a Kristu proplouvat v jejím rytmu sálem života
ke společnému cíli, jímž je patření na tvář Boha ve vlasti nebeské. S pomocí milosti
Boží (a vašich modliteb) snad budu v nadcházejícím kole trochu lepším tanečníkem.
Bůh vám žehnej na přímluvu Matky Boží Panny Marie, sv. Martina vašich patronů
a andělů strážných. A nezapomeňte si v čase prázdnin najít čas k poslechu té pravé –
božské hudby.
Váš P. Marek
Poděkování
Patří se vyslovit upřímné „Pán Bůh zaplať!“ pateru Markovi Miškovskému za jeho
působení v naší farnosti.
Po další štaci své kněžské služby odchází ze Sedlčan do Věčného Města, aby tam
(k užitku našemu i celé svaté Církve) studoval na Univerzitě Santa Croce kanonické
právo. Za tři roky u nás vykonal kus dobré práce. Nebylo jednoduché navázat na činnost
předchůdců. Za jeho éry zasáhlo slučování farností v arcidiecézi také Sedlčansko, a tak
přineslo P. Markovi i náročnou administrativu a změny v pastoraci. Ve vzpomínkách na
P. Marka nám zůstanou zejména jasná a srozumitelná kázání a perfektně sloužená liturgie. Výčet jeho prací, snah a aktivit by mohl pokračovat ... Ve Farních listech jsme si
zvykli na jeho úvodníky a články, a proto doufáme, že nám zase někdy pošle z Říma pár

řádků k otištění. Za několik let by měl
k magisterskému a inženýrskému titulu
přibýt i tzv. velký doktorát církevního
práva – ať je náročné studium provázeno
také přímluvou svatého Martina a modlitbami bývalých farníků.
-red-

ných pilířů naší přípravy se stalo setkání
na faře v Počepicích, kde jsme měli možnost vyslechnout krásná slova od manželů Čihákových.
Naše příprava vyvrcholila vybíráním
jmen a kmotrů. Já jsem si za nového patrona vybral sv. Františka. Konečně
v neděli 29. května jsme s napětím očekávali příjezd pana biskupa Herbsta, který
nám při slavnostní mši svaté věnoval
krásná slova a rady. Pak přišla chvíle
samotného biřmování.
Tato neděle byla pro nás všechny
něčím neobyčejným. Navíc mne velice
potěšilo, že se z dalekého okolí sjela
i celá naše rodina. Chtěl bych proto velice poděkovat P. Markovi, který nás tak
svědomitě připravoval. Pán Bůh vám to
zaplať, otče. A nakonec bych rád popřál
všem svým spolubiřmovancůn, aby dokázali v plnosti užívat darů Ducha svatého.
LJ Junior

Benedikt XVI. oslaví
60 let kněžství
Ve středu 29. června, o slavnosti
sv. Petra a Pavla, oslaví Benedikt XVI.
60 výročí kněžství. Papež vyjádřil přání,
že místo věcných darů by si přál, aby
s ním věřící a kněží oslavili jeho kněžské
jubileum 60ti hodinami modliteb za posvěcení kněží a za dar nových kněžských
povolání. Oslavy by měly končit 1. července, na svátek Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, který je zároveň Světovým
dnem modliteb za kněze.
V naší farnosti se budou na tento
úmysl konat dvě večerní adorace vždy
po mši svaté v 18 hod.. V Sedlčanech
30. 6. 2011 a v Kosově Hoře 1. 7. 2011.
Prosím zapisujte se do seznamu adorátorů v sakristiích. Délka adorací bude
záviset od délky vyplněných seznamů.
Nenechme se zahanbit!
P. Marek

Svatý Martin a Štěpán
Rak
V sedlčanském kostele sv. Martina
vystoupil v neděli 19. 6. 2011, již popáté,
kytarový virtuos, hudební skladatel, mistr
improvizace a zakladatel kytarové školy
na Akademii múzických umění ŠTĚPÁN
RAK. Myslím, že to byl nevšední zážitek
pro více jak 150 příznivců, kteří si tento
koncert nenechali ujít. Svědčí o tom nejen skvělá atmosféra a radostná energie
celého koncertu, ale také nadšené ohlasy
účastníků. Setkání se ŠTĚPÁNEM RAKEM poskytuje vždy nevšední zážitek.
Stačí, když se zaposloucháte do mistrných tónů jeho kytary, které připomenou
dávnou hudební klasiku stejně jako notoricky známé písně nebo jeho vlastní
skladby. Zážitkem je ovšem také poslouchat vyprávění Štěpána Raka, jak se na
sklonku války dostal jako dítě do Prahy,
jak mu učarovala hudba, jaké měl vzory

Biřmování 2011
Letos se v naší farnosti naskytla možnost přijmout svátost biřmování, a tak
jsem spolu se svými bratry a skupinou
dalších farníků neváhal. Začali jsme pilně
navštěvovat úterní přípravy u P. Marka
a společně se připravovali na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Učebnicí na
cestě příprav se nám stalo Písmo svaté.
Společně jsme nahlíželi do jednotlivých
kapitol a snažili se lépe pochopit jejich
smysl. Také jsme pokaždé věnovali modlitbu Duchu svatému, abychom si vyprosili jeho dary. Jedním z nezapomenutel2

Omlouvám se všem ostatním pracovitým
brigádníkům, které zde jmenovitě nevyzdvihuji. Nebojte se, neboť „poslední
budou prvními.. ☺“, odvedená práce
kolem kostela je jistě v nebeské knize
zapsána a zážitek vzájemné pospolitosti
nám nikdo nesebere.
Trocha statistických čísel pro pozemské kroniky:
V průběhu dvou květnových sobot bylo
odpracováno celkem 492 brigádnických hodin, z toho: Čáp Jirka ml. (20);
Čáp Jirka st. (7); Čápová Klára (20); Doležal Zdeněk (10); Hácha Martin (20);
Honza ze Solopysk (20); Hrabánková
Lenka (20); Chlasták Lukáš (10);
Chlasták Pepa (10); Chlumecký Hynek
(8); Jech Martin (10); Jelen Ladislav ml.
(10); Jelen Ladislav st. (20); Jelen Martin
(14); Jelen Vojtěch (16); Jelenová Stáňa
(18); Kolín Jindra (10); Kolín Jiří (20);
Lesák Jakub (5); Machovští – rodina,
zejména Vojta, Šárka – upekla výborné
buchty (20); Matějová Veronika (4);
Mrázek Karel (Baxova ul.) (10); Mrázek
Karel (Stros) (10); Němeček Bedřich (9);
Pánek Jirka (9); Pánek Lukáš (8); Pešek
Martin (8); Poslušný Pavel (19); Soukup
Martin (18); Soukup Pepa (16); Soukupová Maruška (10); Stibor Pavel (20); Stoupa Petr (10); Švejda Martin (9); Vermach
Josef (19); P. Vlček Martin (5); Vondruška Ladislav (20).

piv, 32 litrů limonády, 9 bochníků chleba; 5 pekáčů buchet. Odklizeno: 2 kontejnery stavebního a jiného odpadu.
Zdravotní stav: bez jediného úrazu. Celkové náklady opravy: 22 401,- Kč;
Zakončení akce: proběhlo na Vyšehradě
4. 6. 2011.
Zapsal: Ladislav Jelen st. Prácedar.

Uvedení do katechumenátu
V sobotu 11. června proběhlo
v pražské katedrále sv. Víta slavnostní
uvedení do katechumenátu, kterému
předsedal arcibiskup pražský Dominik
Duka. Mezi více než stovkou těch, kteří
poznali Krista a projevili touhu se s ním
hlouběji seznámit, aby mohli přijmout
svátost křtu, byly také dvě z naší farnosti:
paní Vendula Sirotková ze Štětkovic
a
slečna
Dominika
Kirjejevová
z Nalžovického Podhájí. Po působivém
obřadu označení křížem (žehnání očí, uší,
úst, ramen, srdce…) následovala bohoslužba slova, v níž arcibiskup přítomné
povzbudil k větší touze po Kristu. Na
závěr bylo malé pohoštění v arcibiskupském paláci. Bohu díky za to, že se
Bůh dává poznávat a povolává stále nové
lidi k víře. Pamatujte na naše katechumenky ve svých modlitbách.
P. Marek
Uvedení do úřadu
Dekretem arcibiskupa pražského byl
s účinností od 1. 7. 2011 P. Mgr. Stanislav Glac uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Hostivice

Zpracováno: 5,98 m3 písku; 98 pytlů
cementu; 1 tuna kamene; Zkonzumováno: 62 porcí guláše a katova šlehu, 6 bas
5

ukázala, že nevyhynul náboženský duch
na farní osadě této. I tentokrát ukázala se
horlivost náboženská ve veliké míře. Již
časně z rána se všech stran spěchalo
všechno do kostela, neb kdo se opozdil,
musel opět, an kostel již přeplněn byl,
venku ostati. Obnovy sv. misie se zúčastnilo na 2500 lidí, a když misionáři odcházeli, loučily se s nimi široké zástupy.
Obrazy nové křížové cesty byly zavěšeny na Zelený čtvrtek 1871, farníci
zaplatili pořízení a také stavbu nového
oltáře, přispívali sedláci i šlechtické rodiny. A tak se v kostele objevilo nejprve
14 obrazů křížové cesty a 15. obraz Krista v zahradě getsemanské. (Oltář se třemi
obrazy J. Umlaufa byl postaven roku
1875.) O nové křížové cestě se psalo:
Jestiť to dílo tak pěkné, že by i mnohý
velkoměstský chrám zdobiti mohlo. Obrazy se světily o pěkné hodince, v pondělí
po kosohorské pouti. Ačkoli pobožnost
trvala od osmi hodin až do poledne, zůstal chrám Páně až do konce přeplněný
nejen domácími, nýbrž i cizími osadníky.
Teprve po závěrečném chorálu Te Deum
laudamus se lidé z kostela rozcházeli.
-tz-

a více jak 90 % vzniklých spár mezi kameny bylo zaspárováno. Byla zlikvidována skládka rostlinstva za presbytářem
kostela, odstraněny suché větve vzrostlých smrků a rovněž byl proveden průřez
suchých a starých větví na starobylých
lípách kolem kostela.

a učitele, jak ho začalo přitahovat astrologie a numerologie a jak vášnivě rád mačká spoušť fotoaparátu. Pětiprstou technikou své hry už vyvedl z míry nejednoho
teoretika. Řadu svých skladeb zatím nedokázal svěřit notám prostě proto, že rád
reaguje na okamžitou náladu a s potěšením improvizuje, a to potvrdil i při koncertu v našem kostele.
"Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé, výborní kytaristé a –
Štěpán Rak." napsal John Botton z Nového Zélandu. Díky za nevšední kulturní
zážitek.
Olga Jelenová

KDO

také území současného Rakouska. Ve
slovenské církevní provincii se titul primas nepoužívá, což je mimo jiné dáno
i historickým vývojem, kdy velká část
Slovenska patřila až do vzniku československého státu pod církevní pravomoci
ostřihomského arcibiskupství (teprve na
konci prosince 1977 byla bulou papeže
Pavla VI. zřízena slovenská církevní provincie).
Čestná práva má primas vyhrazena
zejména při liturgických průvodech, kdy
má přednost před ostatními biskupy
v dané zemi. Z tohoto postavení však
nevyplývají žádné jurisdikční pravomoci.
Doc. Jaroslav Šebek (Zdroj: AP)

JE…

...primas český
Komu za toto velké a záslužné dílo
poděkovat? Zejména všem farníkům –
brigádníkům. Přiložili k dílu své ruce
nejen s zednickou lžící a spárovačkou,
ale i vařečkou a měchačkou. Myslím tím
maminky a kuchaře, kteří svými pochoutkami průběžně doplňovali vyhladovělé
„stavitele hradeb“. Dále patří poděkování
firmě Standys – zahradnické práce, která
zajistila prořez lip. Díky samozřejmě
patří sv. Martinovi, P. Marii i pánům
farářům, kteří rovněž splnili svůj slib
a prostřednicím modliteb a přímluv zajistili požehnání dobrého počasí. (i když
určité drobná rezerva tam byla – jedna
dešťová přeháňka si vynutila přerušení
prací na cca 20 minut) Zvláštní poděkování patří zejména p. Vermachovi (84 let)
a p. Poslušnému (67 let), kteří svými bohatými stavebně-zednickými a životními
zkušenostmi zajistili fortelnost stavby,
dále ministrantům Martinovi Soukupovi
(10let) a Jindrovi Kolínovi (11let) za
jejich mladistvý elán při práci s betonem
a Martinovi Jechovi za příkladnou samostatnost a zodpovědný přístup k práci.

Modli se a pracuj
hradby sv. Martina opraveny
Každý z farníků se může při příchodu
do kostela sv. Martina v Sedlčanech na
vlastní oči přesvědčit, jaké množství
a kvalita práce byly odvedeny při opravě
více jak 50 let starých hradeb kolem kostela v průběhu dvou sobot. Je zajímavé,
jak při pohledu na nově opravené opevnění kostela si člověk těžko vzpomíná na
jeho původní stav před započetím díla.
Každopádně současná podoba a preciznost díla nás ujistí, že další opravu
nebude muset současná střední generace
již opakovat. Svrchní část hradeb je oděna do kvalitní betonové „čepice“, 100 %
náletů a rostlinstva bylo odstraněno
4

Kosohorská farnost před
140 lety

Krátký článek doc. Jaroslava Šebka,
badatele Historického ústavu Akademie
věd ČR, se zabývá otázkou, co znamená
titul "primas český", který náleží pražským arcibiskupům.
Primas je čestným titulem v rámci
římskokatolické církve. Užívání tohoto
titulu je většinou spojeno s biskupem,
stojícím v čele nejstarší, a nebo nejvýznamnější diecézí v dané zemi. V České
republice je primasem pražský arcibiskup, protože pražské biskupství vzniklo
již v roce 973 jako nejstarší diecéze u nás
a Praha je českou metropolí. V některých
zemích však primas nemusí být automaticky z hlavního města. V Polsku je tak
například primasem hnězdenský arcibiskup, ve Španělsku arcibiskup z Toleda,
v Maďarsku ostřihomský arcibiskup
(v roce 1993 byl však změněn název
diecéze na Ostřihom-Budapešť).
Primasem Německa (Primas Germaniae) je salcburský arcibiskup, protože
tento titul mu byl udělen v roce 1648,
tedy ještě v době existence státního útvaru Svaté říše římské německého národa,
která až do svého zániku 1806 zahrnovala

Roku 1871 přijel na sedlčanský okres
první vlak. Byla dokončena dráha Praha – Tábor – Vídeň a Sedlčany měly nejbližší nádraží Votice – Veselka, dnešní
Obramovice. Tou dobou vznikla také
kašna obklopující sochu Jana Nepomuckého
na
kosohorském
náměstí
a uskutečnilo se přání faráře Jiřího Skřivánka obstarat pro svatobartolomějský
kostel novou křížovou cestu.
Vše začalo již roku 1870, kdy otcové
redemptoristé ze Svaté Hory přijeli na
pozvání P. Skřivánka konat v Kosově
Hoře svatou misii, v ústrety až k Vltavě
jim tehdy jel zbožný kosohorský radní
a janovský gruntovník Matěj Němec.
(Památkou na něj je kamenný most
v kosohorské Pukličárně cestou k Janovu,
který nechal r. 1864 postavit a na němž
nechal zřídit kříž.) Po svaté misii se
P. Skřivánek rozhodl obstarat do kostela
nové obrazy křížové cesty, které objednal
u malíře Jana Umlaufa z Kyšperka.
Na přelomu února a března 1871 se
v Kosově Hoře konala renovace sv. misie. V Blahověstu se psalo: Novější doba
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