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SVATÝ OTEC
Známá anekdota na otázku:
„Která svatá není v nebi?“, odpovídá:
„Svatá Hora – přeci!“ Krom úsměvu
nás může napadnout, komu a proč říkáme „svatý“ a „svatá“?
Svatý v nejhlubším slova smyslu
znamená: nedotknutelný, oddělený, nejvyšší, nejdokonalejší, neporušitelný, nejčistší… Svatý je pouze Bůh! Pojmenování svatý
ve vztahu k lidem znamená, že Ten či Ta s pomocí Boží dobře prožili svůj život na zemi
a my o nich věříme, že jsou u Boha, mají podíl na Jeho svatosti v nebi. Svaté věci jsou
ty, které slouží Bohu, resp. bohoslužbě. (Sem bychom mohli směle zařadit Svatou Horu.)
Kam ale zařadit Kristova náměstka na zemi Svatého otce – papeže*? Bohem není, chodí po zemi – tj. není ještě v nebi, a protože je osobou, není možné na Něj vztahovat pouze zasvěcenost (svatost) věcnou. Označení papež – z latinského padre, papa –
otec ukazuje na smysl a hlavní úkol jeho úřadu. Být otcem, který svým otcovstvím ukazuje nekonečnou lásku Boha Otce – dárce života.
Od Boha pochází nejen každý přirozený život, nám předaný zprostředkovaně
našimi rodiči, ale Bůh ve své nezměrné lásce nabízí každému člověku život nekončící,
život věčný ve své přítomnosti. Zprostředkování života věčného svěřil skrze Krista Církvi, která je jeho strážcem a rozdělovatelem. Církev je matkou, dávající život svatosti
(stav nutný k patření na tvář Boží). Proto viditelná hlava Církve na zemi – papež bývá
nazývám Svatý otec.
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8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Z úlohy jemu svěřené tak můžeme pochopit, že jeho cesta do naší země není cestou politickou, mocenskou či zdvořilostně-přátelskou, ale cestou otce, který jde povzbudit své bratry a jim svěřené stádce – nás, křesťany této země. Přichází, abychom v sobě
nenechali umírat život milosti, neodvraceli se od svátostí, které nám dává matka Církev,
abychom žili v plnosti milosti jako pravé děti Boží.
Připravme se na toto setkání vytrvalou modlitbou a přijetím svátosti smíření.
K tomu vám na přímluvu Matky Boží, Panny Marie žehnají vaši kněží

Út

18:00 Sedlčany (Se)

St

9:00 Se, 15:30 Počepice

Čt

16:30 Dublovice, 18:00 Se

Pá

9:00 Se, 18:00 Kosova Hora

*Annuario Pontificio per l´anno 2000 (papežská ročenka roku 2000) za jménem
papeže uvádí devět titulů: Biskup Říma, Vikář Ježíše Krista, Nástupce prvního
z apoštolů, Nejvyšší představený všeobecné Církve, Patriarcha západu, Primas Itálie,
Arcibiskup a metropolita římské provincie, Hlava Městského státu Vatikánu, Služebník
boží služebníků božích. Mezi nimi se titul papež, ani Svatý otec nenachází.

So

15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se

DNEŠNÍ VYDÁNÍ S NOVOU HLAVIČKOU A MAPKOU NAŠÍ VELKO-FARNOSTI

P. Marek a P. Martin

SVATÝ VÁCLAV

P. M artin Vlček o sobě

Do Staré Boleslavi na místo dávné
smrti knížete Václava poprvé připutuje
papež – Svatý otec Benedikt XVI. Červené ornáty připomenou mučednickou krev,
kterou začínají naše (ne už bájné) dějiny
českého státu.
O svatém Václavu se dochovalo relativně dost zpráv. Nejstarší svatováclavské
legendy nejsou založené na zbožných
životopisných schématech, nýbrž konkrétně popisují tehdejší události: intrikující matku internoval na Budči, vyzval na
souboj kouřimského vládce, sám odrazil
bratrův vražedný útok a podlehl až přesile atd. Václavova smrt se může jevit jako
palácový převrat, jako vyřizování účtů
mezi Přemyslovci. Proč tedy „mučedník
pro víru“? Stejné víry byl i Boleslav. Ale
Václav podle evangelia jednal až do krajnosti – se sousedy uzavřel mír a rušil
staré pohanské zvyklosti. To se jeho protivníkům nelíbilo. Miloval své nepřátele,
i když věděl, že od nich nemůže očekávat
nic dobrého, rozhodně nebyl naivní. Nakonec „doplatil“ na to, že žil podle víry
a nebál se za to dokonce položit svůj život. To z něj a z jeho smrti dělá mučedníka pro víru. Z úkladně zavražděného knížete se tak stává trvalý panovník – dědic
České země. Prosby k němu za přímluvu
u Boha zaznívají z jeho národa už přes
tisíc let.
-bn-

Narodil jsem se v roce 1976 v Písku,
kde žijí moji rodiče a moje sestra
s rodinou.
Byl jsem pokřtěn až jako dospělý
o Velikonocích v roce 1997 v pražském
studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Po maturitě na písecké Obchodní
akademii v roce 1996 jsem se přestěhoval
do Prahy, kde jsem nejdříve pracoval ve
Vinohradské nemocnici a poté jsem studoval na Vyšší sociálně-pedagogické
škole Jabok a dálkově studoval teologii.
V roce 2000 jsem byl přijat do Kněžského semináře a na teologickou fakultu
v Praze. Studia jsem dokončil v roce
2006. V roce 2007 jsem přijal jáhenské
svěcení z rukou pana kardinála. Po jáhenské praxi v Řevnicích jsem byl 21. června
2008 vysvěcen na kněze a poté jsem rok
pracoval jako farní vikář u kostela svatého Antonína Paduánského v Praze –
Holešovicích. Od července 2009 jsem
farním vikářem u nás – u vás – u kostela
svatého Martina v Sedlčanech.

Co Vás čeká na NOPRu
do Vánoc?
V nedělních odpoledních pro rodiny
se v září v diskusních skupinkách zastavíme nad přednáškou P. Františka Masaříka
a P. Marka Miškovského na téma:
„Dobré je mluvit v rodině o Bohu, lepší
je mluvit s Bohem o rodině“.
V říjnu se budeme chtít zaobírat výchovou dětí. Přednášku přislíbila ředitelka Křesťansko-psychologicko-pedagogické porady v Praze PhDr. Ivana Bernardová.
V prosinci nás přijede obohatit filosof
DDr. Roman Cardal, který přednáší jak
v Čechách, tak i v zahraničí. Zastavíme
se nad tématem „Darwinova evoluční
teorie a křesťanské pojetí“.



NÁBOŽENSTVÍ
Ve školním roce 09/10 bude výuka
náboženství na místech a ve dnech jako
loni. Přihlášky na náboženství si vyzvedněte v kostelech, příp. na faře
v Sedlčanech a vyplněné dodejte nejpozději do 13. září kněžím, katechetkám,
nebo na faru. První setkání v Sedlčanech
bude ve čtvrtek 17. září v 15 hodin
v kostele sv. Martina.
P. Marek
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kmene a velkolepou hostinou. Celý tábor
byl pro všechny velikým zážitkem a při
rozloučení se uronilo i pěkných pár slziček. Co je na tom, že v pořadí všech táborů byl již osmnáctý, tyhle krásné dva
týdny v roce nám nikdy nezevšední.
Na úplný závěr bych rád doplnil, že
náš oddíl A-Tom Jeleni pořádá každý
týden schůzky pro děti a mládež. Tyto
schůzky se konají každý pátek na farské
zahradě v Sedlčanech a jsou plné legrace
a skvělých her. Bližší informace, fotky ze
všech akcí a hlavně vzkazník naleznete
na www.jeleni.blog.cz.
LJ Junior

Pozvání ke spolupráci na
SMPV v Počepicích
Máš ruce, dobrou vůli a ochotu? Jsi
mladý, starší, jste dříve narozený? Chceš
nám, i P. Markovi Miškovskému pomoci? Budeme rádi za každý kousek fyzické pomoci a modlitby za Setkání mládeže příbramského vikariátu v Počepicích.
Dej/te nám vědět: 604 383 498
Předem děkujeme!
zodpovědný kněz P. Marek Miškovský
za přípravný tým Jana Švejdová
kordinátorka Ivanka Čiháková
Chlum u Sedlčan
Ne 27.9.2009 9:30 h Poutní mše svatá
ku cti sv. Václava.
Stará Boleslav
Všem více či méně váhajícím: Pojeďte
spolu s námi na mši svatou slouženou
papežem Benediktem ve Staré Boleslavi
v pondělí 28.9.2009. Možnost přihlášení
v sakristiích našich kostelů.
P. Marek

Zveme vás
Bor
Ne 13.9.2009 14:30 h Poutní mše svatá
u kapličky Panny Marie bolestné. Srdečně zvou osadníci Borští.
Sedlec
Ne 13.9.2009 od 13:30 h NOPR fara
v Sedlci: „Dobré je mluvit v rodině
o Bohu, lepší je mluvit s Bohem o rodině“. Přednášejí P. František Masařík a P.
Marek Miškovský, diskuse ve skupinách.
Počepice
St 23.9.2009 Setkání na faře, navazujíce na dobrou tradici, zveme vás v 16:15 h
(po mši svaté) na farní posezení s překvapením.
Dublovice
Čt 24.9.2009 17:15 h (po mši svaté) Posezení s P. Martinem a s vyprávěním
o jeho letních cestách.
Sedlčany – UPOZORNĚNÍ
Z důvodu účasti na nešporách se Svatým
Otcem nebude v Sedlčanech v sobotu
26.9.2009 večerní mše svatá.
Mládež příbramského vikariátu cestuje 27. - 28. 9. 2009 za Benetiktem XVI,
zároveň prozkoumá zříceninu Hláska.
Informace na plakátku ve vašem kostele.
И ты заисался важным участником?

Vojkov
Od září tohoto roku dojde bohužel
k redukci pravidelných nedělních bohoslužeb v kostele sv. Jakuba st. ve Vojkově. Mše svaté zde budou slouženy 3. neděli v měsíci. Napoprvé bude mše svatá
20.9. v 8 h ráno (Tzn. v neděli 20.9.
nebude mše svatá v Kosově Hoře!).
Všechny Kosovohorské prosím o velkorysost a shovívavost při hledání optimálního zařazení vojkovských nedělních mší
svatých.
S díky Váš P. Marek

Kurz přirozeného
plánování rodičovství
Zaujala Vás přenáška gynekoložky
L. Lázničkové na NOPRu? Přijměte tedy
pozvání na kurz PPR o víkendech 30.10.
- 1.11.2009 a 11.-13.12.2009. Více informací na plakátku v kostele nebo e-mail:
novakovi@lpp.cz
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Moje dovolená ve
španělské Zaragoze

Pravěk 2009
Tábořiště u „Jezera balvanů“ mezi
vesničkami Trkovem a Rovinou se letos
v druhé polovině července pro více než
čtyřicet dětí proměnilo v pravěkou osadu.
Role programových vedoucí se v tomto
pro nás naprosto nezvyklém tématu tábora ujala Jana Chlumecká a Eva Pešková.
Od začátku šlo všechno jako po drátkách, a tak jsme se mohli pohodlně zabydlet a odstartovat první hry. Před našimi zraky se také začal stavět ohromný
mamut, který měl po zbytek tábora vykonávat funkci hlavní dominanty tábořiště.
Po celou dobu našeho dvoutýdenního výletu do pravěku se děti snažily co
nejvíce pomoci své tlupě, ale i sobě při
dílčích hrách. O celkové vítězství se pralo šest tlup a každý pračlovíček měl také
možnost získávat další hodnosti a vyvíjet
se v člověka moudrého. Nutno podotknout, že děti měly i jinou možnost
jak získávat body do své individuální
činnosti. Onou činností byly drobné práce, pomocí kterých se naše tábořiště stalo
nejčistějším a nejudržovanějším ve střední Evropě. Roli „Prácedara“ (zadavatele
prací) vykonával Láďa Jelen st. a bylo
vidět, že ve svém oboru je zkrátka třída.
V polovině tábora se uskutečnil
i tradiční návštěvní den kde si legraci ze
skvělých her užili i rodiče. Druhá polovina tábora probíhala již v bojovějším duchu, jelikož souboje o čelní umístění
v celotáborové hře se začaly přiostřovat.
Nad našimi hlavami se začala rýsovat
další táborová dominanta. Byla jí asi třímetrová dřevěná socha dítěte, kterou
s pomocí Prácedara vytvořil Miloš Jelen.
Každodenní nástupy v kostýmech a zpívání naší táborové hymny se začínaly
stávat rutinou a nám již bylo jasné, že
tábor bude brzy končit.
Náš výlet do pravěku jsme zakončili
slavnostním setkáním s šamanem cizího

Chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky z mé první sedlčanské dovolené.
Prvních čtrnáct dnů v srpnu jsem
strávil v hlavním městě Aragonie, v Zaragoze. Bydlel jsem u bratra mého kamaráda, který je farářem v centru města. Sloužil jsem mše svaté (ve španělštině) u něj
v kostele nebo v okolí, kde bylo zrovna
třeba.
Účelem tohoto letního pobytu bylo
hlavně zlepšení mé španělštiny, proto
jsem také během pobytu docházel do
jazykové školy na hodiny španělštiny pro
cizince. V domě jsem bydlel ještě s rodiči
mého hostitele a s jeho strýcem, který je
knězem v Porto Ricu a zrovna přijel na
dovolenou do Zaragozy. Brali mě také na
různé rodinné návštěvy a výlety, takže
konverzace jsem měl často až nad hlavu.
Město Zaragoza leží na řece Ebro, je
velmi starobylé a jeho počátky sahají
hluboko až do starověku. Jméno města je
vlastně zkomoleninou jeho původního
římského názvu Caesarea Augusta.
V centru města jsou zpřístupněny zbytky
římských staveb (divadlo, lázně, část
přístavu, část hradeb a fóra).
Nejdůležitějším chrámem ve městě
je bazilika del Pilar, Panna Maria ze
Sloupu. Na místě, kde stojí dnešní překrásná barokní bazilika, se zjevila apoštolu Jakubovi Matka Boží, která během
zjevení stála na vysokém sloupu. Povzbuzovala ho v jeho misijní činnosti a slíbila
mu, že víra ve Španělsku bude pevná
jako ten sloup, na kterém ona stojí. A
skutečně křesťanství se v tomto kousku
Španělska zachovalo od prvního století
až dodnes.
Přivezl jsem si domů mnoho nových
zážitků a zkušeností a doufám, že se ještě
někdy do srdce Aragonu podívám.
P. Martin Vlček
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zámek odemkl rádce ze společenství,
které zrovna v daný den vyhrálo etapovou hru. Nejenom, že danému společenství udělal zámek čest na jejich bodovacích uzlech, ale také si toto společenství
muselo celý zbytek dne truhlu hlídat –
chránit společný poklad před „Zlým“.
Když truhlu neuhlídali, např. zůstala ležet
v jídelně po obědě, tak nepochopitelně
díky Zlému zmizela. Společenství ji do
večerního nástupu mohlo vyzískat:
1) muselo zjistit, že jim chybí, 2) dojít za
„Duchovním rádcem“, 3) přijmout od
Duchovního rádce radu, jakými dobrými
skutky si truhlu mohou opět od Zlého
vykoupit. Protože se Zlým se nebojuje,
ten se přemáhá dobrými skutky a modlitbou. 4) když vykonali dobré skutky, měli
šanci, že jim ji Zlý vrátí. A tím oni nepřijdou o jeden uzel (bod). Na konci tábora
našli v truhle mapu, podle které se vydali
najít poklad. Poklad byl nevšední – velikánské truhly. Dvanáct dětí neslo na
klackách jednu do tábořiště. Truhly se
otevřely až po slavnostních slibech: chudoby, čistoty a poslušnosti - na kterých si
děti dávaly své nové jméno, které jim
pomohl dle vzoru vybrat P. Martin. Když
truhly otevřely, nalezly dobroty, rychlé
špunty... a v jídelně slavnostní agapé.
Děti s Františkem juchaly až dojuchaly
a hábit od Františka za ranního úsvitu
dostaly
Ano, s Františkem jeli všichni na koních (kolik jich asi má autobus a loď),
dobývali jako rytíři zámek Orlík a hrad
Zvíkov. Na Zvíkově se v hospůdce pobavili, dobře najedli, veselili až tam ve spacákách usnuli. Po čtvrté hodině ranní byli
jednotlivě buzeni se slovy: Dobré ráno,
vstávej, svatý František tě čeká na Zvíkově za hradbami, chce tě pozvat k novému
životu“. Častá reakce byla: „Mě čeká?
Proč zrovna mě? Já to vždycky schytám“.
Takto postupně odešly všechny děti na
hrad Zvíkov, po cestě potkávaly již

V tomto školním roce proběhnou ještě
setkání NOPR na faře a v ZUŠ v Sedlci.
Myšlenka NOPRu vznikla proto, abychom měli kde se dozvědět něco z oblasti
křesťanského pojetí života, vzájemně se
obohatit a setkávat.
Zatím přijali pozvání lidé především
z okolí Kosovy Hory a Sedlčan. Jste vítáni, nebo spíše jsme vítáni :-),všichni.
I. Čiháková

Život pro život – putování
za Františkem do Assisi
Nepřísluší pouze mně vám psát pár
řádek o letním táboře, ale i všem skvělým
mladým lidem, kteří se o děcka starali.
Dobrodružství
Dobrodružství začalo ve chvíli, kdy
jsme se rozhodli opět udělat tzv. chaloupkový tábor dle vzoru Dona Bosca.
Zrušení tábořiště
Je příjemné vědět, že náš Pán je nadčasový. Věříme, že když jsme dali sloužit
mše svaté za Letní křesťanský tábor na
Úlehlích, že již On sám věděl, že prosíme
za tábor v Předbořicích. Ano, 4 týdny
před táborem, jak říkaly děti „nám vybouchlo tábořiště“. Co naplat, nezbývalo
nic jiného než zapojit mobily, rozjet auta,
a prosit: „Pane, nic se neděje bez tvé vůle, tak teď ti důvěřujeme a prosíme, abys
nás poslal tam, kde nás chceš mít“.
Zlý bojoval s táborníky o poklad
sv. Františka
Slůvko na den, témátka, etapové hry,
to vše navazovalo na život sv. Františka.
Celá etapová hra začala tím, že se na tábořišti objevil dopis od sv. Františka.
Díky dopisu našli táborníci společně
truhlu s devíti zámky, knihu ručně svázanou v kůži: „Dobrodužství Francseca“.
U truhly byl opět dopis od sv. Františka
i s rozdělením do etapových společenství:
Luny, Vody, Slunce, Ohně, Země. Každý
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Co bude také na programu?
Mladí dostanou překvapení – s logem
setkání (no, já jsem stará, ale dle přípravného týmu budou prý spokojeni). Budou
se moci setkat mezi sebou, seznámit
s ostatními mladými, poznat kněze z vikariátu, zahrát společně akční hry, zažít
kreativní odpoledne – lanové aktivity,
fotbálek, skanzen, procházky, stolní hry,
čajovna, poznat zajímavé možnosti modlitby, vybrat si povídání obyčejných lidí
o zajímavém osobním prožitku na různá
témata, např.: Pomohla nám naděje
v živého Boha, když jsem čekali roky na
adopci svého dítěte, atd.
Přihlásit se můžete od půlky září
u kněžích, animátorů – mladých z naší
farnosti. Více informací viz. plakátky.
Za přípravný tým napsala
koordinátorka SMPV I. Čiháková

„františkány“ tiše stojící, držící v rukou
louče. Na hradě je čekal v přestrojení za
svatého Františka Vojtěch, který je za
asistence ostatních „františkánů“ pozval
k novému životu: chudoby, čistoty a poslušnosti. Děcka pak šlapaly v hábitě 18
km ze Zvíkova do Předbořic. Za tento
výkon si zasloužily cingulum. Za páteční
půst o čaji a chlebu uzel chudoby, za zpytování svědomí uzel čistoty, a uzel poslušnosti? Ten mohou doma rodiče dětem
sami uvázat, když to uznají za vhodné.
Zamyšlení
Táborovou vlajku nikdo neukradl,
kontrolu z ministerstva jsme úspěšně
zvládli, hymnu dosud děti prozpěvují,
doma boty šetří – vždyť František chodil
taky bos. Co více si přát?
Tak nashledanou na akcích ve farnostech a v říjnu na víkendovce!
I. Čiháková
PS: více informací a fotografie najdete na
www.farnost.sedlcany.cz,
www.stetkovice.spiritualy.cz

Víkendová setkání dětí
v Sedlci a v Kosově Hoře
Cílem těchto setkání je:
• Zjistit, že nejsme doma věřící sami
a že nějaká modlitba v rodině není již
dostatečně „hustá“.
• Utvrdit se, že to, co nám říkají „na
nábožku“ ještě někdo dělá, či se tak chová a Toho na kříži bere vážně.
• Možná poznat kamarády – dobré je
přijet se svými kamarády z farnosti.
• Vidět na vlastní oči, že svátost smíření není jen pro „dříve narozené“, ale že
s pokorou jdou i mladí, vedoucí.
• Zažít společenství – co to je spolu
jíst, spolu blbnout, spolu se modlit – být
jeden pro druhého.
• Setkání s kněžími v běžném životě.
Zaměření: V letošním školním roce se
budeme držet Roku kněží, vyhlášeného
Benediktem XVI.: Najdeme různé zajímavé osobnosti z této oblasti.
I. Čiháková

Mládeži, Počepice vás
10. 10. 2009 očekávají
o IV. Setkání mládeže
příbramského
vikariátu
(

S

M

P

V

)

Kdo jste viděl v našich farních kostelech během roku putovat „Vikariátní kříž
mládeže“ a fotoreportáž ze Živohoště, tak
věřte či nevěřte – u Živohoště vše neskončilo. Mladí z celého vikariátu se snaží společnými silami připravit IV. vikariátní setkání mládeže, a tak příští rok bude
fotoreportáž putovat po celém vikariátu
s fotografiemi z Počepic.
Účast přislíbil Romuald Rob, dominikán, který měl na Diecézním setkání mládeže narváno při tématu: „Křesťan na
pařbě“. Závěrečnou mši svatou s mladými přijede sloužit kardinál Miloslav Vlk.
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slavností se opravdu vydařil. Pořadatelé
i účastníci mohou jenom doufat, že příští
ročník bude zase tak povedený.
Jana Švejdová

Počepické dvorní
slavnosti
V neděli 21. června se v Počepicích
uskutečnily Počepické dvorní slavnosti.
První ročník těchto slavností, které organizoval P. Marek Miškovský ještě spolu
s P. Kamilem Vrzalem, byl hned něčím
výjimečný. Byl totiž oslavou Kamilových
narozenin a zároveň rozloučením s ním,
protože hned asi týden nato opouštěl naši
farnost, aby mohl spravovat farnost
v Uhlířských Janovicích. A aby to nebylo
jenom loučení, byl na Počepické slavnosti pozván i náš nový kaplan P. Martin
Vlček.

Příprava na svátost
manželství ve farnosti
Bude i na podzim pokračovat pro
nové snoubence za těchto podmínek:
Vyplnění žádosti ke svátosti manželství
u kněží P. Marka Miškovského a P. Martina Vlčka.
Individuální příprava
(celkem tři setkání)

Slavnost začala v místním kostele sv.
Jana Křtitele. Po slavnostním uvítání
vyzval P. Marek účastníky, aby si prohlédli zvony ve věži a zájemcům přidal
i informace o opravě střechy kostela.
Poté už se všichni přesunuli na farskou
zahradu, kde byly připraveny stoly
s občerstvením. Ve stodole se čepovalo
pivo i limo, peklo se maso a k tanci (což
ovšem nikdo nevyužil) i poslechu hrál na
harmoniku Marek Procházka.

s

knězem

Snoubenecká setkání v rodině
se skládají z individuálního setkání
s manželi Ivankou a Martinem Čihákovými a z osmi setkání s ostatními páry nad
tématickými otázkami:
Manželský slib,
Období známosti,
Psychologie muže a ženy,
Krize a konflikty,
Sexualita – projev jednoty v lásce,
úctě a věrnost – láska plodící
a pojící,
Rodina versus kariéra a záliby,
Děti – přijetí dítěte a růst rodičů
skrze výchovu svých dětí.
Ve školním roce budou tři turnusy:
Podzimní: říjen 2009 až únor 2010
Jarní: březen 2010 až červen 2010
Bonusový: říjen 2009 až červen
2010
(je určen pro páry, které v dohledné
době plánují zásnuby či svatbu)
Kurz „Snoubenecké setkání v rodině“
nebude-li jinak možné ze strany snoubenců, můžete dokončit i po svatbě.
Obrátit se můžete na manžele Čihákovy
skrze kněze nebo přímo: 604 383 498,
martin.cihak@sitronicsts.com.

A aby to byly opravdu dvorní slavnosti, přijeli na počepický dvůr také páni ze
Zvěřince, kteří nám předvedli poutavou
ukázku svého umění. V představení, které sledovali snad všichni zúčastnění, bojovali urození rytíři o srdce krásné dámy.
Dalším zpestřením slavností bylo společné malířské dílo některých dětí i dospělých, které vzniklo pod vedením Jáji Trojanové na plátně nataženém mezi stromy.
Děti si také mohly zkusit hrát loutkové
divadlo.
Déšť, který vyhnal některé účastníky,
nemohl však slavnost zcela překazit.
Zvenku se vše přesunulo dovnitř do
stodoly a volná zábava pokračovala až do
pozdních večerních hodin. Myslím si, že
tento první ročník Počepických dvorních
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