pocit, že už jsou na ministrantskou službu
staří, a přestávají ministrovat. Potřebujeme doplnit stavy o borce, kteří se nebojí
být Bohu trochu blíž. V případě nejistoty
mohou začínající borce podpořit tatínkové. Přijďte! Těší se na vás.
P. Marek & P. Martin & ministranti.

Biřmování
Již mnoho let v naší farnosti nebyla
udílena svátost biřmování. Proto bychom
rádi tento podzim začali s přípravou na
její přijetí, které by bylo koncem školního roku. Zájemci, prosím, oslovte nás do
26. září, abychom se domluvili na způsobu společné přípravy.
Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, kterou by bez vážné příčiny neměl opomenout přijmout žádný
dospělý křesťan. Jejím přijetím je uschopňován ke službě chránit a předávat víru.
Předpokladem je život s Církví a v Církvi, život ze svátostí eucharistie a smíření.
Nebojte se rozvinout své křestní povolání
a odpovědět Bohu: Zde jsem!
Na setkání s vámi se těší
P. Marek a P. Martin

Příručka o sexuální výchově
„Národ musí žít a rozvíjet se především
z vlastních sil. Sám musí vybojovat vítězství, které mu Boží prozřetelnost v této
dějinné etapě ukládá. Nejde o vítězství
vojenské, nýbrž morální…“
(Z promluvy Jana Pavla II.)
Milí rodiče,
Nebojte se informovat u učitelů, zda ve
škole, kterou vaše dítě navštěvuje, bude
probíhat výuka sexuální výchovy. Je třeba nastolit cestu vzájemného dialogu se
školou. Máte právo znát obsah výuky
a protestovat proti tématům, která nejsou
vhodná pro vaše děti. Více informací
o problematice, případně radu vám může
poskytnout Výbor na obranu rodičovských práv. Kontakt: : kancelar@vorp.cz
Sr. Štěpánka

Mladí mužové!
Se začátkem školního roku si dovoluji
touto cestou oslovit mladé muže od 6 let.
U našich oltářů vidíme při mši svaté kněze. Bohužel už ne vždy a všude šikovné
pomocníky – ministranty. Někteří mají
po několika letech, či v jistých letech

FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

6/2010

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

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 7/2010 posílejte na farní mail nejpozději
do 8. 10. 2010. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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A ZNOVU DO PRÁCE
Končí doba prázdnin a dovolených
a my se znovu vracíme do školy nebo do
svého zaměstnání. Měli bychom si proto
připomenout, že práce v životě člověka
není žádným prokletím ani trestem.
Zpráva o stvoření mluví o důstojnosti lidské práce takto: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil je jako muže
a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množe se, naplňte zemi a podmaňte si ji! ...
Vládněte nade všemi živými tvory, kteří se pohybují po zemi.“ (Gn 1,27-28) Podle Božího plánu má tedy každý člověk pracovat-spolupracovat na velkém díle stvoření.
Z toho důvodu si máme vážit každé lidské práce. I kdyby byla v očích lidí málo
důležitá. Před Bohem totiž není žádná práce málo významná nebo druhořadá, pokud ji
vykonáváme ve spojení s Ním a z lásky k Němu – pokud ji posvěcujeme.
Skvělým příkladem nám je samotný Pán, který si jakožto dokonalý Bůh i člověk
zvolil manuální práci tesaře, kterou pečlivě vykonával téměř po celou dobu svého pozemského života. Jeho příklad nám jasně dokazuje, že každodenní práce není něčím, co
by nás mělo od Boha odvádět a vést k tomu, že na Něj zapomínáme. Naše práce by spíše
naopak měla být neustálou příležitostí k tomu, abychom se s Bohem setkávali, velebili
Ho a oslavovali dobře odvedenou prací.
To ovšem nejde bez pravidelné a upřímné modlitby. Rozhodující v díle posvěcení
je totiž náš úmysl a ryzost našeho úsilí. Pak už nezáleží, jestli sedíme ve škole nebo
v kanceláři, na poště nebo v autě.
Požehnaný začátek nového školního roku Vám vyprošují P. Marek a P. Martin
Ničivé záplavy nejen v Čechách!
Milí farníci,
kdo rychle dává, dvakrát dává. Děkuji
vám opět za vaši velkodušnost, která se
letos projevila již podruhé při sbírce na
pomoc postiženým povodněmi. Z našeho
účtu jsme 14. 8. 2010 odeslali na konto
litoměřické charity 50 tis. Kč. Při sbírce
v jednotlivých kostelech naší farnosti,
která se konala následující neděli 22. 8.
2010 jsme vybrali celkem 48.592 ,-Kč.
(Sedlčany 21.264,- Kč, Počepice 6.515,Kč, Kosova Hora 6.475,- Kč, Dublovice

4.933,- Kč, Chlum 4.920,- Kč, Jesenice
4.075,- Kč, Vojkov 410,- Kč).
Ve stínu těchto povodní skoro zanikly
zprávy z Pákistánu, kde s počátkem monzunových dešťů došlo k nejničivějším
povodním v historii tohoto státu. O život
při nich v této šesté nejlidnatější zemi
světa přišlo až 2 000 lidí a povodněmi
bylo zasaženo na 16 miliónů obyvatel!
Vláda tuto situaci nezvládá, a tak tíha
pomoci leží na nevládních, často militantně muslimských organizacích. V této
převážně muslimské zemi (dále str. 2)

(pokrač.) působí katolická charita, která
se – na rozdíl od muslimských organizací
– snaží pomoci každému potřebnému bez
ohledu na vyznání. Může se zdát, že je to
daleko, že máme svých starostí dost, nebo že podporovat protikřesťanskou zemi
není správné. Přesto jsem na pomoc do
Pákistánu prostřednictvím České katolické charity poslal z našeho farního účtu 20
tis. Kč. Pokud alespoň trochu zmírní následky tohoto živelného neštěstí, zazní
jistě větší chvála Bohu a naše bohatství
se dostane tam, kde se stane pokladem
pro věčnost. Nezapomínejme na postižené ani v našich modlitbách. Vždyť Bůh,
který je dárcem všeho dobra může i tato
neštěstí obrátit ve skutečné dobro – spásu
nesmrtelných duší.
Ještě jednou, všem dárcům:
Pán Bůh zaplať!
P. Marek

bývá zobrazována se srdcem probodnutým mečem (nebo i 7 meči) s mrtvým
Ježíšem na klíně nebo stojící pod křížem
(J 19,25).
Latinskou sekvenci „Stabat Mater“
o kalvárské bolesti Panny Marie složil
Jacoponus da Todi (+1306), italský advokát, který se jako vdovec stal františkánským bratrem-laikem. Původní gregoriánský nápěv sekvence následovalo zhudebnění textu mnohými skladateli
(Palestrina, Haydn, Rossini, Verdi aj.).
Mimořádné místo ve světové hudbě má
však Stabat Mater, op. 58, Antonína Dvořáka. Bolest nad smrtí svých tří dětí spojil
s Mariinou. Zkomponoval rozměrné oratorium pro sóla, sbor a orchestr, od jehož
premiéry v Praze uplyne letos už 130 let
(23. 12. 1880). První zahraniční provedení v Londýně bylo světovým úspěchem
a skladatel pak musel přijet do Anglie své
oratorium osobně dirigovat. Posluchač
Dvořákova Stabat Mater nemusí mít žádné hudební znalosti – hudba prostě bere
dech. Úžasný začátek, kdy srdcem Matky
pronikl meč bolesti, přechází postupně
v meditaci a v modlitbu. Závěrečný desátý oddíl končí prosbou, aby až tělo bude
umírat, došla duše v slávu ráje blaženou.
– Prosme i my Syna Bolestné Matky
o totéž!
-bn-

PANNA MARIA BOLESTNÁ
Stabat Mater dolorosa / juxta crucem
lacrimosa, / dum pendebat Filius.
Stojí Matka zarmoucená, /slzy prolévá
a sténá / u kříže, kde Syn jí pněl.
Panna Maria Bolestná je hlavní patronkou Slovenska. V západoslovenském
Šaštíně je jí zasvěcený velký poutní
chrám, v naší farnosti kaple u zdi nalžovického zámeckého parku. Tradice vypočítává sedm bolestí: při proroctví Simeonově, útěku do Egypta, při hledání Ježíše
v chrámě, cestou na Kalvárii, při ukřižování, snímání Ježíše s kříže a při jeho
uložení do hrobu. Svátek P. M. Bolestné
se začal slavit od roku 1423 v pátek před
Květnou nedělí, v celé církvi pak od
r. 1727. Řád servitů slavil její svátek od
r. 1667 třetí zářijovou neděli (pro celou
církev zavedeno od r. 1814). Roku 1913
bylo datum stanoveno na 15. září
a reformou kalendáře II. vatikánským
koncilem byly oba termíny spojeny. Nyní
slaví církev památku Panny Marie Bolestné 15. září. Panna Maria Bolestná

Ze světa
Papež Benedikt XVI. se chystá ve dnech
16. až 19. září 2010 na pastorační a oficiální návštěvu Spojeného království Velké
Británie. Při mši svaté v Cofton Park
bude 19. 9. blahořečit kardinála Johna
Henryho Newmana, konvertitu a velkého
teologa 19. stol. Provázejme Svatého otce
svými modlitbami na jeho nelehké cestě
na ostrovy, které jsou zmítány agnosticismem a antikatolicismem, aby se mu
s pomocí Boží podařilo rozdmýchat
v srdcích ostrovanů křesťanskou lásku
a touhu po skutečných Evropských hodnotách – po křesťanství.
P. Marek
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různorodých modlitbách, a tak se každý
dle svého gusta šel modlit třeba zpěvem,
někdo naslouchat Písmu, jiný recitovat
žalmy, další se modlit v duchu Taizé
a nebo se ponořili do tichého naslouchání
před Eucharistií. Odpoledne bylo akční,
mladí si zasportovali, vychutnali si umění, navštívili místní zajímavosti a příjemně si popovídali při popíjení kofoly. Vyvrcholením společně prožitého dne byla
mše svatá, sloužená panem kardinálem
Vlkem. Za soumraku se mladí plni dojmů
rozjeli domů se zasetou nadějí v Živém
Bohu.
A co bude letos v Příbrami u sv. Jakuba? Dost zajímavých osobností, myšlenek, příležitostí, soutěží, vystoupení … sleduj a hledej plakátky :-)
I.Č.

Náboženská výuka
Sedlčany
Zveme rodiče a děti, které budou chodit
do náboženství v Sedlčanech, na schůzku
do kostela sv. Martina ve středu 15. září
2010 v 15 hod., kde se dohodne rozvrh
hodin výuky náboženství. Prosím přineste s sebou školní rozvrh vašich dětí.
Kosova Hora
Výuka bude ve středu a to po skupinách:
Předškoláci 14:15 – 15:00 hod. (MŠ);
1. – 2. třída 12:30 – 13:15 hod.;
3. – 4. třída 13:15 – 14:00 hod.;
5. – 9. třída 15:10 – 15:55 hod.
Náboženství učí: Bc. Ivanka Čiháková.
V Jesenici, Počepicích a na Chlumu
sledujte pokyny stran výuky náboženství
ve škole.

Zveme vás


Staré Boleslavi. Pojedeme společně autobusem brzy ráno (místa a časy odjezdů
budou upřesněna), abychom se zúčastnili
hlavní poutní mše svaté v 9:30 hod. Letos
bude naše putování ve znamení připomenutí a vděčných díků za loňskou návštěvu
Sv. otce Benedikta XVI. v naší zemi
a zvláště ve Staré Boleslavi. Rezervujte si
tento den ke společným modlitbám za
naši zemi.

Roviňská pouť
Srdečně zveme na poutní mši svatou ku
cti Narození Panny Marie ke kapličce do
Rovině v neděli 12. září 2010 ve 14 hod.
17. – 19. 9. 2010 Víkendovka pro děti a
mladé, Sedlec Prčice – Kosova Hora.
Letošní téma: Rok objevování cest.
„Nemají vína… stává se to i vám?“
Po prázdninách začínáme opět ve spolupráce se Sedleckou farností setkání: Nedělní odpoledne pro rodiny – NOPR
v ZUŠ Sedlec Prčice, a to 19. 9. 2010 ve
14 hod. Přednášet budou manželé MVDr.
Helena a Mgr. Josef Múčkovi na téma:
„Nemají vína… stává se to i vám?“ –
zamyšlení nad tím, co vše je pro manželství vínem, co to znamená, když se ho
nedostává a co s tím můžeme dělat. Hlídání dětí zajištěno. Sledujte plakátky!

1. 10. 2010 Tygři z fary Kosova Hora od
15:00 do 19:00 hod. Sport, legrace, hry,
možnost přistoupit k svátosti smíření,
mše svatá.
Svatováclavská pouť na Chlumu
Slavnost sv. Václava oslavíme v jemu
zasvěceném kostele na Chlumu mší svatou v neděli 3. října 2010 v 9:30 hod.
Všechny srdečně zvou osadníci chlumští.
9. 10. 2010 Setkání mládeže příbramského vikariátu – Příbram, farnost sv.
Jakuba. Motto: Jdi a Roz(pro)dej vše co
máš... Celodenní akce se vším všudy
(i s obědem!) pro mladé od 12 let.

Svatováclavská pouť do Staré
Boleslavi
Jako tradičně i letos společně vyrazíme
28. září na pouť ke svatému Václavu do
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Po dvou měsících intenzivní práce na
všech frontách mohl tábor začít.
Táborníků – PoPouPat dorazilo do
sedmi teepeek po osmi lidech, a po dvou
lidech do několika stanů. Asi si říkáte:
„Tak už víme, jak se na Ovčín dostali
a že jich tam bylo požehnaně, ale co tam
vlastně dělali?“ Dnes vám pouze prozradím, že vše předčilo naše očekávání. Za
všechno, co jsme pro děti udělali a v jaké
pohodě a svornosti jsme všechno s nimi
prožili, jsme si navzájem všichni vděčni.
Mohlo za to krásné místo, ale i PoPouPo
aneb „Podivuhodná pouť pouští“, která se
nám stala inspirací, motivací i naplněním.
Tato kniha od Zuzany Holasové patří
mezi vzácné knihy tím, že ji čtete v životě nejméně dvakrát. Poprvé její řádky
hltáte v dětství díky poutavému příběhu
čtyř dětí. Podruhé ji otvíráte v dospělosti,
protože v ní nacházíte hluboká moudra
při hledání svého pravého obrazu před
Bohem. Těším se, že vám budu moci
zase příště ve Farních listech sdělit další
zajímavosti a napínavé události, které
jsme zažili při naší Pouti Podivuhodnou
Pouští ...
Ivanka Čiháková

Ovčín 2010 – PoPouPo
(část první)
Jak asi víte, tak na Víkendovky pro
děti a mladé v Sedlci a v Kosově Hoře
vždy navazuje již 15 let i letní katolický
tábor. Poslední dva roky jsme neměli
jisté místo, a jak se říká: „žili jsme v klidu s vědomím Boží prozřetelnosti“. Věděli jsme, že máme tento specifický tábor
dělat, ale až do dubna jsme nevěděli, kde
a jak... . Modlili jsme se, a zároveň jsme
hledali místo pro nás připravené Pánem.
V dubnu padlo rozhodnutí: „Jsme pro
Ovčín ve Štětkovicích“. Ovčín byl v dost
hrozném stavu. Kamkoliv se člověk podíval, viděl jen práci, práci a práci. Přesto
jsme se rozhodli do tohoto místa investovat svůj čas a energii. K rozhodnutí přispělo mnoho podnětů, které v sobě skrývaly jednoznačnost a zároveň náročnost –
vždyť Bůh je také náročný. Měla bych
zmínit, že děkujeme za toto krásné místo
svou polohou a objektovou dispozicí majitelce Zuzaně Süsserové i za její nabídku, aby Ovčín sloužil k víceletému užívání našim táborům a táborníkům místního
klanu štětkovického. Za velké zručnosti
a nasazení našich vedoucích, asistentů
a rodičů z naší farnosti – především Pavla
Jindráka, Milana Krubnera, mého drahého muže Martina a ostatních rodičů
a díky vzájemné, příjemné a efektivní
spolupráci s paní majitelkou, místním
obecním úřadem, s mnoha místními lidmi
i důležitým tahounem ze Sedlčan Karlem
Mrázkem, jsme místo Ovčín zcela proměnili do malebného místa, které se
všem návštěvníkům doslova zalíbí.
Při přípravě LKT neožil jen Ovčín. Po
roce ožila i štětkovická kaplička sv. Antonína Paduánského. Při stavbě tábora
i při táboře jsme se zde (vedoucí, děti
i rodiče) setkávali s místními lidmi na
mši svaté. Před táborem P. Marek Miškovský za naší modlitby k Dobrému Pastýři Ovčín požehnal a řádně „vykropil“.

Setkání mládeže příbramského
vikariátu, letos 9. 10. 2010
v Příbrami u sv. Jakuba
Někteří mladí i z naší farnosti putovali
v minulých letech na Setkání mládeže
příbramského vikariátu. Mohli tak poznat
místa našeho vikariátu jako je Mníšek
pod Brdy, Živohošť, či Počepice.
Minulý rok se druhou říjnovou sobotu
setkali se svými kněžími ve farní počepické stodole. Konferenciéři ve stylovém
krojovaném kostýmu je provedli soutěží
„Zvolte si Počepického vtipálka“. Odvážní lidé se podělili o svoje těžké životní
situace, které dokázali hodnotně prožít
díky své naději v Živého Boha. Mladí za
různé úmysly darovali Pánu svůj čas při
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„Copak nechápete,
že děti jsou ve skutečnosti
státní majetek, který vám je
pouze svěřen k výživě?“
Úplný text pozdravu, který účastníkům
demonstrace na podporu Výboru na
obranu rodičovských práv 1. září 2010
na Malostranském náměstí zaslal kancléř
prezidenta republiky, pan Petr Hájek:
"Přátelé, dovolte, abych Vás pozdravil
a, ač bohužel nepřítomen, užasl. Vnitřním
zrakem zjišťuji, že jsem na shromáždění
okrajové minority, lidí, kteří se
v postdemokratickém státě odvažují demonstrovat za něco tak zpátečnického
jako jsou občanské svobody. Jak jste se
na toto náměstí během evolučního vývoje
druhů vůbec dostali? Kde je váš pud sebezáchovy? Neuvěřitelné!
Uvěřitelné by přece bylo, kdybyste se
zde srotili například k pokrokovému vydírání státu a svých spoluobčanů. Politicky korektně se mu říká „boj za lidská
práva“, tedy za onen mytický pokrok.
Pokud by se vás tady sešlo hodně, řekněme takových šest až deset, proletěli byste
dnes večer všemi hlavními zprávami
v televizi a rozhlase, zvláště v těch družstevních, s tajemným názvem „veřejnoprávní“. Zítra byste byli na titulních stranách novin. S každým z vás by následně
pokrokoví novináři, to jsou skoro všichni,
udělali nejméně tři rozhovory, interpelovali by nějaké poslance, zvláště ty pokrokové. A brzy by se měnily také zákony.
To byste však museli být přinejmenším veselí homosexuálové nebo rozzlobené sufražetky, levicoví radikálové, takřečení antifašisté, nebo alespoň kapličtí
knihovníci, otvírači hrobů německých
obětí české zvůle či věrozvěstové eurounionistického ráje pod berlínskobruselským protektorátem. Prostě pokroková elita národa!
Jenže vy? Chcete po státu takové zpátečnické nehoráznosti, jako abyste směli

vychovávat své děti podle svého přesvědčení, světového názoru, své víry! Vždyť
vy dokonce chcete svým malým dětem
odepřít jejich lidské právo být ve státní
škole „informován“, že láska má ve skutečnosti jméno sex a je pouhou tělesnou
technikou a zábavnou hrou. Že homosexualita není zvrácenost či choroba, ale
normální, člověku přirozená, moderní
a pokroková varianta této vzrušující zábavy.
Co si to o sobě myslíte? Copak nechápete, že děti jsou ve skutečnosti státní
majetek, který vám je pouze svěřen
k výživě? Dnes už dokonce nikoli jen
český, ale přímo evropský? Mladší z vás
sice neprošli školou pokroku reálného
socialismu a sovětského internacionalismu, ale to vás neomlouvá. O brežněvovské doktríně „omezené suverenity“
byste také měli už vědět své. Dvacet let
pro vás odborníci z populární Prezidentské knihovny Václava Havla připravují
non stop Kursy pokroku: Celé zástupy
novinářů, feministek, gayů, zelených
alarmistů a dalších soudruhů v čele
s místní odbočkou Páté kolony Evropské
unie se ve dne v noci snaží vybělit vám
srdce a mozky do vzorné jednotné pokrokové čistoty – a vy nic?
Styďte se a jděte do sebe! Než do vás
půjdou jiní – a nejen dobrotivými slovy,
jako já. Nebude to podle mě dlouho trvat.
Napravte se, staňte se pesimisty! Alespoň
ve smyslu výroku vám podobného výtečníka, který se sem dnes – i když z jiných
osobních důvodů než já – také nedostal,
ale je tu přesto určitě v duchu s námi.
Jmenuje se Gilbert Keith Chesterton:
„Dostane-li se národ až na okraj propasti,
bude to milenec života, který najde odvahu, aby zvolal: Zpátky! Pesimista bude
dál věřit v pokrok.“ Říká on. Já neříkám
nic. Jen nad vámi tiše žasnu. Vlastně ne –
něco jsem vám přece jen chtěl říci:
Bůh vám žehnej a ochraňuj vás, přátelé!"
Převzato z http://res.claritatis.cz
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by, mše svaté. Později na nátlak Nancyny
maminky uzavírají sňatek v kostele.
V jejich životě se však nic nemění, trápení, hlavně s dětmi, pokračují. Dostává se
jim do ruky kniha, kterou Nancy zasílá
její bratr, a to „Poselství Panny Marie
z Medžugorje“. Její slova, která zasahují
jeho srdce při otevření knihy, jsou:
„Přišla jsem vás pozvat k obrácení naposledy“. Tato slova jej šokovala a přiznává, že každé poselství pročetl nejméně 50x. V jeho životě dochází k zázraku
a úplnému obrácení. Poznává Boží lásku
a lásku k Panně Marii.
Bůh vede kroky obou
dále do Medžugorje, do
zpovědnice. Posléze se
zúčastňují
konference,
kde kněz vyzývá rodiče,
aby nyní – teď hned každý z nich zasvětil své děti
Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie. Tady jejich
syn alkoholik přijímá
svátost smíření a svaté
přijímání, a to ze svého
rozhodnutí. Změnily se
k dobrému i životy jeho
ostatních dětí. On sám je
jim příkladem v hledání
Boha a Panny Marie.
A tak v touze být Panně
Marii co nejblíže, prodali
všechen svůj majetek a vystavěli tento
zmíněný nádherný hrádek v Medžugorji,
kde je pamatováno i na kněze, na důkaz
vděku.
Oba manželé vzdali hold a čest i našim
4 kněžím, kteří s námi putovali na této
pouti. Zdůraznili poslání a obětavost kněží, kteří nám pomáhají hledat cestu svatosti ke Kristu, ve svátosti smíření, ve
svatém přijímání a žehnání.
Proto se více modleme za své kněze
a milujme je, neboť v nich milujeme Ježíše Krista.
MMP

MEDŽUGORJE
Medžugorje – posvátné místo zázraků,
obrácení, uzdravování, lásky, klidu
a pokoje, místo Boží lásky, a především
přítomnosti Panny Marie. Přichází pravidelně již 29 let, každý den v 18:40. Úderem zvonu všichni poklekají, v kostele
i na prostranství venku, a pocitem pokoje
a klidu, lásky i dojetí jsou naplněna naše
srdce. Totéž lze prožít při výstupu na
hory Podbrdo a Križevac, místa prvních
zjevení Panny Marie, s pocitem budoucího domova s Boží rodinou. To je Medžugorje.
Chtěla bych však
zmínit svědectví o obrácení manželů Nancy
a Patricka, žijících dlouhá léta bez Boha. Tedy
naše poutní skupina byla
pozvána a mile přivítána
těmito manžely na jejich
překrásném hrádku, vybudovaném před 10 lety.
Tam jsme vyslechli jejich svědectví, které mě
zaujalo a které ráda předávám.
Pan
Patrick
žil
v Kanadě, byl bohatý
úspěšný
podnikatel
v obchodní agentuře. O
Pánu Bohu se vyjadřoval s bankovkami
v ruce – tvrdil světu, především však
sobě a svým nejbližším, že peníze jsou
jeho Bůh. Ve své zaslepenosti nevnímal
ani nechápal, že je objímán Boží láskou
v podobě krutých ran, které zasahovaly
jeho rodinu. On dvakrát rozvedený, jeho
děti vedly neutěšený život v drogách
a alkoholu, dcera ve třetím manželství.
On sám bez duševního klidu a pokoje.
Po čase potkává svou nynější ženu
Nancy, Chorvatku, se kterou později uzavírá sňatek, opět bez Boha, jediné modlit4

cím táborem a odjížděli za svými rodinami. Velký dík patří nejen všem vedoucím, zejména Veronice Matějové a Johance Kučerové, které připravovaly letošní táborovou hru, ale i „holkám
z kuchyně“, které se báječně postaraly,
aby naše těla při usilovném cestování
kolem světa za 14 dní nestrádala nedostatkem.
Už se těšíme na příští rok, že na báječném místě u Jezera balvanů prožijeme
nová prázdninová dobrodružství a kamarádství… pod Boží oblohou.
A-TOM Jeleni

řem a sákristií byly často poškozovány
větrnými víry. Celková cena opravy činí
162.406,- Kč. Očekáváme částečný příspěvek ze Středočeského kraje (snad přes
60 tis. Kč). Opravu provedla firma Jaromíra Calty z Chlumu.

Kosova Hora
Dne 2. 7. 2010 začala generální oprava
varhan v kostele sv. Bartoloměje v Kosově Hoře. Opravě předcházela prohlídka
a posouzení diecézním organologem Ing.
M. Čihařem spolu se zhotovitelem p.
Petrem Nožinou a kosovohorským varhaníkem p. Jiřím Němečkem. Stav varhan
již delší dobu volal po větší opravě. Varhany byly zcela rozebrány a odvezeny
částečně do varhanářské dílny p. Nožiny
(dřevěné části) a částečně k mistru cínaři
(kovové píšťaly). Krom vyčištění, umytí
a napuštění proti červotoči, budou opraveny poškozené píšťaly, vyměněny traktury (kovová a dřevěná táhla), opraven
hrací stůl (nové potahy kláves, popisy
rejstříků, zapínání motoru varhan)
a měch. Varhany dostanou nové vzduchové čerpadlo (motor), které nebude
umístěno na půdě (nevhodnost nasávání
prašného, v létě horkého a v zimě ledového vzduchu), ale u varhan. Oprava by
měla být hotova do konce listopadu, zdá
se však, že bude dříve. Smlouva o dílo
zní na celkovou částku 398 tis. Kč.
Při rozebrání varhan se zjistilo, že mezi
trámy nesoucími kruchtu a sloupy, které
je podpírají, je značná mezera, a tak se
kůr mírně houpe. Sloupy truhlář p. Doležal vypodložil a kůr byl opět zpevněn.

Zpráva o pracovitosti českých
řemeslníků během léta

Počepice
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, v červenci proběhla menší vysprávka a následně dvojí nátěr šindele na počepické kostelní věži. Zároveň jsme obdrželi od ministerstva kultury dopis, že přislíbené dotace budou uvolněny. V srpnu
jsme obdrželi na účet dotaci ve výši 215
tisíc Kč (poníženo z původně přiklepnutých 250 tis.). Po dohodě s firmou Ing.
Pavel Polák s.r.o. z Hluboše by tato měla
nastoupit v konci září a zhruba do měsíce
by měla být severní strana (i s oratoří až
po štít mezi lodí a presbytářem) pod novou krytinou. Současně bude dozděna
část chybějící štítové zdi, budou nataženy
nové hromosvody a do západního konce
hřebene osazen pozlacený kříž. Cena této
etapy se tak vyšplhá přes 600 tis. Kč, ale
střecha nad kostelní lodí už bude letošní
zimu definitivně uzavřená.

Sedlčany
Na začátku července byly naladěny
varhany v kostele sv. Martina (10 tis.
Kč), opraveny a též naladěny varhany
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na
Církvičce (18 tis. Kč).
Všem vám za vaše dary a příspěvky na
provedené opravy upřímné Zaplať Pán
Bůh!
P. Marek

Chlum
Od přelomu července a srpna do druhé
poloviny srpna proběhla kompletní výměna latí a krytiny nad presbytářem
a sakristií na kostele sv. Václava. Následně bude opraven hřeben nad lodí a vyspravena část střechy v doteku s věží.
Tato část spolu s úžlabím mezi presbytá9

Cesta kolem světa za 80 dní
43 dětí, 16 praktikantů a vedoucích
se ani nestačilo rozkoukat a už je v neděli
18. července – první den našeho čtrnáctidenního letního tábora – čekala práce.
Opravit tohle, vyrobit tamto, aby vše na
táboře bylo zhotoveno k jeho každodennímu tábornickému životu. Jakmile bylo
všechno hotovo, mohli jsme se vrhnout
na první hru. Tato hra účastníky rozdělila
do 6 anglických rodin z konce 19. století.
Stali se z nás Twisti, Forsyti, Copperfieldi, Pickwici, Holmesové a Crusoeové.
Začalo se stmívat. Bývali bychom
zalezli do svých postýlek, kdyby....
„Phileas Fogg
se ztratil během své cesty
kolem světa“,
zaznělo z úst
nejváženějšího
sira. Všichni
jsme se svorně
shodli na tom,
že ho musíme
neprodleně
nalézt. A když
už ho budeme
hledat,
proč
zároveň nezkusit objet celý
svět za 80 dní, tak jak to chtěl udělat on.
Ve 20:45 jsme vyrazili vlakem do
Doveru. Naše kroky dále vedly přes Itálii,
Egypt, Madagaskar, Austrálii, Indii, Čínu, Havaj, Colorado, Peru a Rio de Janeiro. V neděli odpoledne – v polovině tábora – se k naší cestě kolem světa přidali
i naši rodičové, kteří nás přijeli navštívit
a hojně obdarovat domácími buchtami
(díky všem rodičům!). Navečer při drobné dešťové přeháňce jsme měli mši sv.
v našem hangáru, kterou sloužil P. Martin
Vlček.
Na cestě kolem světa jsme zažili
spoustu úžasných, dobrodružných a neza-

pomenutelných chvil, nepočítaně her
a soutěží, několik táborových přepadů
a bojů o vlajku. Potkali jsme věhlasné
mladé italské kuchaře Luiggiho a Vincenza, kteří nám uvařili velmi chutný
salát. Jen se po něm zaprášilo. V Egyptě
jsme byli svědky obětování člověka bohu
zvířat. Strašlivé. Když jsme dorazili do
Indie, začalo mohutně pršet. Ale my se
nezalekli a statečně jsme pokračovali
v cestě. V Číně jsme ochutnali výborný
čaj. Čuchaj puchaj. Jen co jsme dorazili
do Peru, vrhli se po nás krvežízniví domorodci. Všichni jsme se během několika
minut museli evakuovat. Útočiště nám
poskytla počepická
fara
a bříška naplnil
zdejší obchůdek perníkáře
pana Hejhala.
Ke konci naší
cesty jsme dokonce
měli
příležitost zúčastnit se věhlasného karnevalu v Riu de
Janeiru.
Ve chvíli, kdy
jsme měli pocit, že nám nemůže nic zabránit ve šťastném návratu do Londýna, stala se nečekaná věc. Moře se rozbouřilo a naše loď
uvízla na maličkém ostrůvku. Hledajíce,
čím bychom opravili naši loď, narazili
jsme na staršího muže. „Phileasi, našli
jsme tě!“ zvolal náš průvodce. Chtěli
jsme Philease vzít s sebou do Londýna,
ale on se bránil. Pod podmínkou, že
o něm nikomu neřekneme, nám zanechal
vše, co cestou kolem světa nastřádal
a popřál nám šťastnou cestu k domovu.
Ještě jednou jsme se všichni vyspali
v kajutách a druhý den jsme společně
uklízeli, balili, brečeli a tesknili za končí8

S Bohem je to jinak: On žije tam, kde
žiješ ty, stará se o tebe, zná tebe i tvoje
nejtajnější myšlenky… Neopouštěj stráž
modlitby.

Modlitby do kapsy
Existují staré osvědčené modlitby, které
bohužel v Kancionále nenajdete. Protože
jsem zjistil, že pro dost farníků jsou tak
tyto poklady nedostupné, jsou – spolu s
modlitbou za Setkání mládeže vikariátu
součástí Farních listů. Stačí přeložit, vložit do kapsy, a máte je na dobu než se je
naučíte nazpaměť stále po ruce. Jen se
modlit. Tolle, lege! (Vezmi a čti!)
P. Marek
O modlitbě
Tvá modlitba bude mít podobu uvažování, jindy, možná méně často, bude plná
zápalu; a mnohokrát bude asi suchá,
suchá, suchá… Ale důležité je, abys ty,
s pomocí Boží, nezmalomyslněl.
Mysli na strážce, který je na stráži: neví,
jestli je král nebo hlava státu v paláci,
nepřísluší mu vědět co dělá, a ve většině
případů ani ona osobnost neví, kdo ji
hlídá.

„Jedna minuta intenzívní modlitby stačí“, říkal jeden člověk, který se nikdy
nemodlil.
– Pochopil by zamilovaný, že by stačilo
dívat se intenzívně na milovanou osobu
jednu minutu?
Sv. Josemaría Escrivá, Výheň 463, 465

Budeš se modlit za Setkání mládeže
příbramského vikariátu?
Fotoreportáž z loňského setkání mládeže
putuje naším vikariátem. Během září se
chceme ve všech kostelech modlit za celé
setkání, za mládež našeho vikariátu.
Když najdete doma volnou chvilku, připojte se prosím s námi k modlitbě (viz.
následující straně) Děkujeme! Vaši mladí
z vikariátu.

Svatý Michaeli
archanděli

Pamatuj
Pamatuj
láskyplná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc,
kdo prosil o tvou přímluvu;
V této důvěře se k tobě utíkám
také já, kající hříšník;
Dobrá matko Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.

Svatý Michaeli archanděli,
braň nás proti zlobě
a úkladům ďáblovým,
budiž nám záštitou
nechť ať Bůh přikáže jemu,
ty pak kníže vojska nebeského,
satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší
světem obcházejí
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.
5

Zdrávas Maria ...
Amen.

Svatá Panno Maria Svatohorská, oroduj za nás!
Svatý Jakube, oroduj za nás!
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!

Bože, náš Otče,
zasvěcujeme ti Setkání mládeže příbramského vikariátu.
Dáváme do Tvých rukou všechny ty, kteří připravují tento
vikariátní den mládeže. Inspiruj je, sjednocuj je a ochraňuj je
svou otcovskou láskou.
Bože, náš Otče, provázej a ochraňuj také kněze našeho
vikariátu. Obdaruj je možností svátostné služby, darem života ve společenství s bratry kněžími, jednotou se svým arcibiskupem Dominikem Dukou a přijetím Tvého učení skrze
našeho papeže Benedikta XVI. Amen.
Pane Ježíši Kriste,
chceme Tě následovat a Tvá slova zde na zemi brát vážně:
Bohatý mladík se Tě ptal: „Mistře dobrý co mám dělat,
abych měl život věčný?“ Ty jsi mu odpověděl: „Prodej
všechno co máš, rozdej to chudým a následuj mě ...“.
Duchu svatý,
prosíme Tě, pomoz mladým nalézat, jaké mají v sobě sama
velké bohatství. Pomoz jim nahlížet na sebe sama zrakem
jejich Stvořitele. Navrať jim vědomí hodnoty jejich darů,
jejich života, jejich duše.

Modlitba za
Setkání mládeže příbramského vikariátu
v Příbrami dne 9.10.2010

Duše Kristova

Odevzdání sebe

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil
od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej ať přijdu k tobě,
Abych tě s tvými svatými
chválil navěky.
Amen.

Přijmi, Pane,
všechnu mou svobodu.
Přijmi mou paměť, můj
rozum a všechnu mou vůli.
Všechno, co mám a co mi
patří, mám od Tebe:
všechno ti to odevzdávám,
nalož s tím podle své vůle.
Jenom o lásku k tobě
tě prosím a o tvou milost,
to mi stačí,
nic jiného už nežádám.
Amen.
6

Jedna smršť za druhou, od polemiky
k polemice, aby skutečné poselství Benedikta XVI. bylo ochromeno, aby se
smrsklo v klišé o papeži-zpátečníku
a odmocnilo jeho hlas, píší autoři, když
se v závěru snaží shrnout výsledky své
analýzy. Otázku po důvodech nechávají
otevřenou.
Podle známého amerického publicisty
a spisovatele, George Weigela, hlavní
příčinou útoků proti papežovi je jeho
vytrvalý boj proti relativismu. Nepředpokládá, že by šlo o organizovanou kampaň. Podotýká ovšem, že zájmy světských vlastníků médií se často překrývají
s názory těch katolíků, kteří stále ještě
touží po revoluci. Hanse Künga jmenuje
jako příklad těch, kdo „si nedokáží představit Ratzingera jinak než podle karikatury, kterou sami vytvořili.“
Americký novinář, John Allen, považuje část mediálního podání posledních afér
za nespravedlivou. Uvádí nicméně čtyři
reálně existující problémy, přispívající
k lavinovému šíření negativních zpráv
o církvi: 1. vysoká míra náboženského
analfabetismu v hlavních světových médiích, 2. instinktivní nedůvěra novinářů
vůči jakékoliv instituci nebo autoritě, 3.
nátlak na stále rychlejší produkci nových
zpráv a konečně 4. jistá neschopnost
v přístupu k médiím ze strany mnoha
církevních představitelů.
A možná je všechno jinak. Je to skutečně Benedikt XVI., kdo se dostal na paškál, kdo je obětí mediálních kampaní? –
ptá se francouzský novinář Jean-Marie
Guénois. Není to spíš on sám, kdo se
svou mírností a nemenší jasností, velmi
vlídně a přitom přesně a vybroušeně míří
do středu jistých problémů, míří na liturgii, na vztah mezi vírou a rozumem...?
Nebude pak vlna polemik spíš dokladem, že zaměřil přesně, že se dotýká neuralgických bodů naší doby?

Kdo vede útok, média nebo
papež?
Pět let pontifikátu a pět let nechtěné
popularity, všudypřítomný předsudek,
vždy připravený rozpoutat vlnu kritiky
ochotně přebíranou západními médii.
Proč ten vlídný, vzdělaný a plachý muž
na Petrově stolci rozpoutává takové vášně? Co za tím vězí? Odpovědět na tuto
otázku, nebo alespoň předestřít možné
odpovědi, si dali za úkol dva italští experti na vatikánskou problematiku, Paolo
Rodari a Andrea Tornielli. Třistastránkové dílo nadepsané „Attacco a Ratzinger“ (Útok na Ratzingera), zrcadlí dějiny
současného pontifikátu v podrobné analýze protestů, kritik a nesouhlasu. Autoři
zkoumají jednotlivé mediální kauzy, rozlišují jejich původ, varují se snadného
zjednodušování. Příčiny nacházejí venku,
ale také uvnitř církve. Jak konstatují,
pomocníky tohoto široce pojatého útoku
se nevědomky stávají všichni ti, kdo by
v papežově okolí mohli udělat víc.
Citace středověkého autora při přednášce v Řeznu v roce 2006, která vyvolala
ostré reakce v muslimském světě a nakonec přinesla novou fázi dialogu, založenou na kulturní dimensi, je tématem první kapitoly. Daleko složitější se jeví problém sexuálního zneužívání mladistvých.
Ačkoli jde o případy, vrhající stín spíš na
poslední léta předchozího pontifikátu,
přesto odpovědnost neprávem padá na
hlavu papeže Ratzingera. Italští vatikanisté zkoumají pozadí nejzávažnějších
skandálů, ptají se, kdo blokoval kauzy
vídeňského arcibiskupa, kard. Groëra,
nebo Maciela Degollada. Poslední oddíl
se věnuje problémům svou povahou vnitrocírkevním, které nicméně přerostly
v mezinárodní kauzy: povolení předkoncilní liturgie, sejmutí exkomunikace
z lefébvristických biskupů, včetně negacionisty Williamsona, a usnadnění vstupu
do katolické církve pro anglikány.

Johana Bronková, Radio Vaticana, kráceno
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