Slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny
věrné zemřelé.
18.00 Kosova Hora, mše sv. ze slavnosti
11.00 Počepice, mše sv.
15.00 Domov důchodců, mše sv.
18.00
Sedlčany, mše sv.
Neděle 2. 11. 2008 Pořad bohosluţeb bude stejný jako v neděli, pouze s tím
rozdílem, ţe v Sedlčanech bude v 8.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie (Církvička).

č. 7/2008
26. října 2008

Pátek 31. 10.
Sobota 1. 11.

PO DOBU ZIMNÍHO ČASU SE ZAČÁTKY MŠÍ SV. NEMĚNÍ !!!

Přehled výuky náboženství ve školním roce
2008-2009
Sedlčany (fara)

Úterý

2. třída
4. třída
5. třída
Čtvrtek 1.třída
3. třída
6 a 7. třída

15:15 – 16:00
14:15 – 15:00
14:15 – 15:00
13:30 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 15:45

Kosova Hora - škola

Středa 1. a 2. třída
3. – 5. třída
6. -9. třída
Čtvrtek MŚ

13:00 – 13:35
13:40 – 14:20
14:30 – 15:00
14:00 – 15:00

Počepice (škola)
Chlum (škola)
Jesenice (škola)

Středa 1. -.5. třída
Čtvrtek 2. -.5. třída
Středa 2. a 3. třída

14:00 – 14:45
12:45 – 13:30
13:00 – 13:45
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Modlitby za
zemřelé
Blíţí se „Dušičkové“ dny, kdy si připomínáme
naše drahé zesnulé. Cesta na hřbitovy je také naší cestou zamyšlení se nad
posledními věcmi člověka a nad naším vlastním ţivotem. Mnohdy se – tváří v tvář
skutečnosti smrtelnosti – nemáme čím moc chlubit. Je pravdou, ţe „i spravedlivý
sedmkrát za den zhřeší“. A je také zkušeností, ţe „kam se strom celý ţivot naklání,
tam také spadne“. Abychom jednou mohli volat v nebeském království: „Ať ţije,
Kristus Král!“, musíme zde na zemi zemřít. Umírat kaţdý den sami sobě, spolu
s Kristem zemřít hříchu a ţít ve svobodě dětí Boţích. Ale nejen to.
Smrt
Kaţdého čeká „pohovor“ se sestřičkou smrtí, se kterou se nedá moc diskutovat.
V tom je znamením (někteří říkají jediným) spravedlnosti na světě. Smrtí ale ţivot
nekončí. Otázkou je, zda ţivot po smrti – ţivot věčný – musí být nutně (pro
všechny) šťastný.
Je na místě optimismus?
Smrt sama o sobě není zásluhou a očištěním, které dává nárok na místo u Boha.
Cesta k Bohu vede skrze lítost (nejlépe ve svátosti smíření), kterou musíme vyjádřit
kaţdý osobně, a to zde na zemi, dokud jsme „na cestě“.
Odpuštění viny
Kdyţ byla hříšníkovi odpuštěna vina zasluhující smrt a s ní nutně spjatý věčný trest,
který ona vina s sebou nese, nebo kdyţ byl odpuštěn lehký hřích (obecně nazývaný
téţ všední), můţe mít omilostněný hříšník zapotřebí ještě dalšího očišťování. Můţe
totiţ ještě zasluhovat časný trest, který si odpyká buď v průběhu pozemského ţivota,
nebo po smrti v očistci. (Decretum Enchiridion indulgentiarum, 1999)
Odpuštění trestů
Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, jeţ byly jiţ odpuštěny
co do viny. Toto odpuštění za stanovených podmínek získává odpovídajícím
způsobem disponovaný věřící na přímluvu Církve, která jakoţto sluţebnice díla
vykoupení právoplatně rozdává a uděluje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých.
(CIC 1983, kán 992; EI 1986, 1)

Pravidla
Odpustky lze získat pro sebe, nebo pro zemřelé; jsou plnomocné (odpuštění všech
trestů, které v tuto chvíli zasluhujeme) nebo částečné (odpuštění části trestů).
Obecně lze zahlazení trestů získat:
Snášením těţkostí ţivota s pokornou důvěrou v Boha v mysli, srdci a na rtech –
modlitbou
Dáním sebe i svého majetku k dispozici potřebným – almužnou
Dobrovolným zříkáním se toho, co je dovolené a nám drahé – sebezáporem,
postem
Vydáváním, ţitím svědectví víry – apoštolátem
K získání plnomocného odpustku je nutné:
1)
Vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu
2)
Vykonat skutek, na nějţ je odpustek vázán s úmyslem získat odpustek (ve
dnech 1. a 2. 11. návštěva kostela a modlitba Otčenáš a Věřím, ve dnech 1. aţ 8.
11. zboţná návštěva hřbitova a tam libovolná modlitba źa zesnulé).
3)
Vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně a pomodlit se na úmysl
papeţe (např. Otčenáš a Zdrávas)
Hodně síly a vytrvalosti v získávání duší pro nebe vám vyprošuje
P. Marek

Čtyři poslední věci člověka
Smrt – Soud – Peklo - Nebe

Nový litoměřický biskup
Papeţ Benedikt XVI. jmenoval 4.10.2008 novým diecézním biskupem
v Litoměřicích mons. Jana Baxanta (60), kněze praţské arcidiecéze, dosud
generálního vikáře českobudějovické diecéze.
Pochází z Karlových Varů ze šesti sourozenců. Bratr Pavel je rovněţ kněz, sestra
Marie vede Bohu zasvěcený ţivot. Svou kněţskou sluţbu začínal jako kaplan
v Kolíně (1973 – 1975). Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici
u Benešova (1975 – 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze-Holešovicích
(1983 – 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze (1993) rektorem
Arcibiskupského kněţského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněţské
sluţbě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak ve farnosti Matky Boţí před Týnem
v Praze (2000 – 2002). Dne 1. 1. 2003 byl jmenován generálním vikářem
českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.
Znak 20. diecézního biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta je čtvrcený,
kombinací diecézního a osobního. V prvním a čtvrtém modrém poli stříbrně
a červeně čtvrcený heroldský kříţ. Ve druhém a třetím modrém poli zlaté slunce
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Zveme Vás:

7. 11.

Tygři z fary – Kosova Hora – 15:00-19:00hod. Svačinu a 10,-Kč
s sebou

9. 11.

Mše sv. pro děti a rodiče – Kosova Hora – 8:00hod.

14.-16. 11.

Svatopavelská víkendovka pro děti a mládeţ Sedlec a Votice

16. 11.

NOPR – Nedělní odpoledne pro rodiny – Sedlec 13:30-18:00hod.

16. 11.

Martinská pouť pro děti od 14.00 na faře v Sedlčanech

21. 11.

Spolčo pro mládež – Štětkovice

5. 12.

Tygři z fary – Kosova Hora – 15:00-19:00hod. Svačinu a 10,-Kč
s sebou

7. 12.

Mše sv. pro děti a rodiče – Kosova Hora – 8:00hod.

23.-25.1. 2009

Svatopavelská víkendovka – pro děti a mládeţ Sedlec a Votice

25. 1. 2009

NOPR - nedělní odpoledne pro rodiny – Sedlec 13:30-18:00hod.
Bliţší informace o všech akcích Ivka Čiháková 721 659 242.

Svatomartinská pouť
V neděli 16. listopadu 2008 budeme slavit v Sedlčanech pouť. Bez ohledu na to, zda
svatý Martin přijede na bílém koni, jste všichni zváni nejen na poutní mši svatou
v 8:00 hodin, ale i na společně proţité chvíle na faře, či farní zahradě. Bliţší
informace sledujte na nástěnce.

Kolem kolem farností
Cyklističtí nadšenci odjedou v neděli 26. 10. 2008 ve 13:00 hod od kostela sv.
Martina. Trasy:
a) Sedlčany – Chlum – Dublovice – Počepice – Jesenice – Kosova Hora ( cca
35 km)
b) Sedlčany – Počepice – Jesenice – Kosova Hora (cca 22 km)
U kaţdého farního kostela budou poţehnány dopravní protředky. V cíli na faře
v Kosově Hoře bude připraveno malé občerstvení.
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Příjemně unavení jsme se v půl čtvrté sešli u autobusu. Cestou zpět jsme se
zastavili v Praze 4 na Lhotce v kostele Panny Marie Královny míru, kde působil P.
Kamil před svým příchodem na Sedlčansko. Mile nás přivítal zdejší farář P.
Vymětalík. Seznámil nás s historií novodobého kostela postaveného roku 1937 a
s jeho nevšední výzdobou. Kříţová cesta od akademického sochaře Stádníka je
mimořádní tím, ţe je sestavena ze 14 plastik připomínajících těţké a tragické
okamţiky historie lidstva, jak je autor cítil (Osvětim, Hirošima, násilí, drogy…)
V kostele je mimo jiné kopie Mariánského sloupu (1:3), který stál na
Staroměstském náměstí, neţ byl na podzim roku 1918 strţen. Viděli jsme také jeho
původní část a jednu z hvězd z koruny Panny Marie. Návštěva tohoto chrámu by
vydala na samostatný článek.
Na zpáteční cestě jsme si mohli potvrdit Kamilova slova z úvodu článku. Podle
vlastních záţitků, ale i podle řeči lidí, se kterými jsme mluvili, se letošní pouť
velmi líbila a byla i příleţitostí k tomu, aby se setkali lidé z našich farností. Měli
jsme moţnost si znovu připomenout události, jeţ se udály před staletími, a které
ovlivňují náš ţivot dodnes. Samotná atmosféra dne byla velmi milá.
Manţelé Koupených

„Sešlu na vás Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky“
Zpráva z III. setkání mládeţe příbramského vikariátu na Ţivohošti
Setkání mládeţe proběhlo 11. 10. 2008 na Ţivohošti. Sešly se děti i mladí od
nejmenších aţ po dospělé v hojném počtu, přijelo i mnoho kněţí. Ráno začalo
uvítáním všech přítomných - kde jinde neţ v kostele.
Potom nás moderátoři Šárka a Jirka směřovali k řece, kde jsme sledovali
pantomimu: „Potopa v duchovním ţivotě“, v které nám mladí herci z vikariátu
představovali vyrovnávání se člověka s ţivotním problémem. Představení bylo
působivé, bohuţel někteří jeho hloubku nepochopili. Poté následovala katecheze
otce biskupa Karla Herbsta. Na břehu řeky se sice všichni třásli zimou, ale vydrţeli
. Alespoň u srdce snad kaţdého zahřál dárek – hliněný růţenec vyrobený
v chráněné dílně Modrý klíč.
Poté jsme se ve skupinkách AktIvRůţence pod vedením animátorů rozprchli do
chatek či do blízkého okolí kostela k řece. Zde jsme měli příleţitost se blíţe
seznámit, uvědomit si svůj vztah k růţenci, povídat si o naší víře a také se společně
pomodlit.
Ranní mlha setrvala aţ do poledne a sluníčko na sebe nechalo čekat, takţe jsme na
12. hodinu do kostela přišli opět vymrzlí. V kostele bylo připraveno povídání
z Celostátního setkání mládeţe a fotoprojekce. Fotky byly hezké, ale my jsme se uţ
-4-

NOPR na téma: Rozdíly mezi mužem a ženou očima
Hanky Kadeřábkové
V neděli o svátku svatého Václava jsme se s manţelem zúčastnili na sedlecké faře
přednášky Hanky a Petra Imlaufových na téma: "Rozdíly mezi muţem a ţenou".
Přednáška měla dvě části:
První teoretickou, kdy manţelé Hanka a Petr střídavě hovořili jak o rozdílech, které
jsou celkem známé, např. ţe muţi jsou spíše rozumoví a ţeny zase více citové, tak
o těch méně známých, třeba ţe obě části ţenského mozku jsou vzájemně více
propojeny neţ u muţů, a proto ţena můţe tzv. "dělat více věcí najednou".
Po přestávce na kávu následovala druhá část přednášky, kdy muţi a ţeny rozdělení
do dvou samostatných skupin porovnávali své konkrétní postoje a názory na ţivot a
vzájemné souţití.
V přátelské a uvolněné atmosféře se odpoledne změnilo v podvečer a přednáška se
chýlila ke konci. Na samém závěru se jednotlivé zúčastněné manţelské páry
ostatním představili a krátce o sobě pohovořili. Pak uţ byl právě čas přesunout se do
kostela.
Bylo to, alespoň z mého a manţelova pohledu, příjemné a podnětné odpoledne. Snad
jen škoda, ţe na vzájemné seznámení s ostatními nebylo více prostoru, ale to se dá
napravit při některém příštím setkání. Budeme se těšit!
-hk-

Tygři z fary
Ztrapním se pro Pána?
I v Kosově Hoře začala výuka náboţenství a to jak v ZŠ, tak i v MŠ.
V MŠ máme 8 malých ţáčků. Na základní škole se přihlásilo dohromady 34 ţáků.
Díky krouţkům atd. jich do výuky nastoupilo 32. Je pravda, ţe na začátku školního
roku jsem vyrobila malé pozvání na hodiny náboţenství na ZŠ a po dohodě s pí.
ředitelkou Mgr. Alenou Pohnánovou jsem vyrazila do tříd. Uvedení učitelkami bylo
ve třídách příjemné. Děti byly komunikativní, a tak nebyl problém představit dětem
styl výuky ihned na místě. Čím více jsem se blíţila k vyšším ročníkům, tím více
jsem se začala potit a říkat si: Mám toto zapotřebí? Čekala jsem vesměs trapné
připomínky, kyselé obličeje, prohlašování mé osoby za blázna. tento beznadějný
stav mne dovedl k modlitbě. Ano, k modlitbě před kaţdými zavřenými dveřmi od
tříd, v které jsem prosila Pána za duše dětí, ke kterým budu mluvit, za jejich ţivoty,
za jejich touhu po pravdě...
A odpověď byla jasná. Ano, mám to zapotřebí. Pán je pro mne tak důleţitý, ţe se
z lásky k Němu nechám třeba i prohlásit za blázna.
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Duch sv. se vznáší nad vodami
Tak nějak se to píše v Písmu, ţe? I tady se vznášel a to nad IX. třídou. Měla jsem z
prezentace v této třídě radost, jelikoţ jsem viděla lačnící mladé lidi po pravdě.
Nečekala jsem, ţe se někdo z této třídy přihlásí. Ale v dané chvíli jsem věděla, ţe
jsem proţili něco zvláštního. Bylo pro mne velkým překvapením, kdyţ se děvčata
z této třídy přihlásily na náboţeství.
Vím, ţe se křesťanství lehce dotýkají, ale hodiny s nimi jsou k nezaplacení.
Z „nábožka“ na Tygry z fary
Na náboţenství jsem vyzvala děcka, jestli se mají chuť scházet na faře. Udělat si
společný klub kluků a holek z fary. Byli nadšení a nadšeně začali vymýšlet pod
jakým názvem se budou scházet. Padaly názvy typu: Slávie, Sparta, - to se
nezapřeli naši akční hoši. I dívky se nedaly zapřít: Kytičky, Kočičky. A náhle to
zaznělo a to z úst Terky Jiráčkové: „Budeme Tygři z fary“. Nebylo námitek.
Tygři z fary se zatím setkávají kaţdý první pátek v měsíci od 15 do 19:00 hodin.
Na následující hodině jsem se jich ve škole ptala, co se jim na setkání tygrů z fary
nejvíce líbilo. Odpovědi byly očekávající: „Fotbal s P. Kamilem (při kterém slušně
rozryli trávník před kostelem), vytváření obrazu sv. Pavla, hra na vraha,
seznamka.“ Méně očekávaná: „Jak jsme každý vhodili do kasičky 10,- Kč.“ Ale
víte, která nečekaná a přesto velmi preferovaná odpověď mě překvapila? Tato:
„V kostele se mi líbilo.“ Byli jsem totiţ společně na mši od 18:00 hod.
Ale je pravda, ţe se na jedno Tygři těší: aţ Vojtovi Kolínovi skončí taneční
a Honza vystoupí v Kosově Hoře.
Skrze „Tygry z fary“ na mši svatou pro děti a rodiče
Pátým rokem v Kosově Hoře běţí pravidelně mše svaté pro děti a rodiče. Letos
budou vţdy první neděli v měsíci. Tématický celek je letos na téma: Putování
sv. Pavla po církevních obcích a promluvy k bratřím v Kristu v těchto místech.
V neděli je méně dětí v kostele neţ na páteční mši svaté při setkání Tygrů na faře.
Tak třeba naposledy v pátek bylo cca 26 dětí, v neděli 16. Nicméně děti doputovaly
na mši sv. s obrazem, který společně vytvořily, přinesly jej na začátku mše jako
svůj dar. Neţ mohly na obraz při katechezi nalepit postavu sv. Pavela s myšlenkou,
kterou připomínal bratrům ve Filipech, proţily společně Pavlovu slepotu: P. Kamil
si nechal spolu s nimi zavázat oči, aby zaţili rozdíl mezi slepotou a jasným
světlem.
Kaţdý si udělal na faře po mši sv. kolíček s citátem z Filip. 4,8 : „Konečně, bratři,
mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé ....“ Snad jej
mají dnes na očích a snaţí se podle něj ţít.
I. Čiháková

Kardinální (hlavní) ctnosti
Moudrost - Spravedlnost - Statečnost - Mírnost
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(Kristus). Biskupské heslo: UT VIDEAM (Ať vidím – Mk 10.51).
Biskupské svěcení, přijme v sobotu 22. listopadu t.r. v 10:00 hod. v litoměřické
katedrále sv. Štěpána.
Ve svých modlitbách pamatujte na naše biskupy!

Myšlenka
Viděl jsi suché listy padat v podzimním podvečeru? Tak padají kaţdý den lidské
duše do věčnosti. Jednoho dne tím padajícím listem budeš ty. (sv. Josemaría Escrivá;
Cesta 736)

Národní svatováclavská pouť 27. září 2008
„Věřím, ţe se vám dnešní poutní zájezd líbil a ţe splnil vaše očekávání po stránce
duchovní, společenské i kulturní a na závěr cesty se můţeme ještě těšit okolní
podvečerní krajinou.“ Takto nás P. Kamil oslovil v autobuse při zpáteční cestě
z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Letos se konal 6. ročník
pořádaný právě zde. Několik předchozích poutí bylo uskutečněno v praţské
svatovítské katedrále.
V sobotu 27. 9. 2008 vyjel autobus plný poutníků z farností Počepice, Jesenice,
Kosova Hora, Dublovice, Sedlčany a Chlum. Na cestu nás vyprovodil s poţehnáním
P. Marek. Doprovázel nás P. Kamil, jenţ nás seznámil s ţivotem sv. Václava, jeho
matky Drahomíry a babičky sv. Ludmily. Upozornil na těţkosti doby, ve které sv.
Václav ţil, na vztahy domácí, ale i se sousedním Bavorskem, atd. Sobotní minimální
provoz umoţnil, ţe jsme do Staré Boleslavi dojeli s časovým předstihem. Během
příjezdu byla patrná dobrá organizace slavnosti. Do hlavní bohosluţby zbývalo přes
hodinu, a tak jsme se rozešli podle svého uváţení k návštěvě města a jeho mnohých
pamětihodností.
Před desátou dopolední se na náměstí začali lidé scházet k bohosluţbě, kterou
slouţil kardinál Vlk za asistence českých a moravských biskupů a nuncia Causera.
Bylo dobré si znovu připomenout slova sv. evangelia podle Matouše (Mt-16, 24-27),
které četl kardinál: „Kdo chceš jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříţ
a následuj mě! ... Neboť co prospěje člověku, kdyţ získá celý svět, ale ztratí svou
duši? …“ Na závěr mše promluvil i prezident Klaus, který se mše zúčastnil společně
s premiérem Topolánkem a dalšími představiteli státu.
Po ukončení obřadů následoval volný program s moţností návštěvy baziliky
sv. Václava postavené na základech kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl
sv. Václav zavraţděn pravděpodobně v roce 929 nebo 935 a nějakou dobu
pochován, neţ byly jeho ostatky převezeny do praţské katedrály. V kryptě baziliky
byla také vystavena jeho lebka. Celé odpoledne pokračoval i kulturní program na
mnoha místech a měli jsme mnoho příleţitostí pro hezké posezení a setkání s přáteli.
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těšili na oběd. Ten nás čekal ve 13 hodin na farské zahradě. Pochutnali jsme si,
popovídali a ohřáli se na sluníčku, které se na nás konečně usmálo a všechno bylo
hned veselejší.
Po obědě se začali představovat vedoucí skupinek kreativního odpoledne. Účastníci
si mohli vybrat taneční nebo dramatickou dílnu, minigolf, lanové aktivity, karetní
a deskové hry, výrobu koláţí z novin a další. Myslím si, ţe všechny aktivity se
podařily a účastníci byli spokojeni. Tanečnice se dopracovaly k improvizaci na
cestě z černé látky, kluci se vyřádili na fotbale, divadelní trio se ukázalo i na
veřejnosti, lanové aktivity byly neustále aktivní a ani při karetních hrách se
nenechal nikdo zahanbit.
Po skončení dílen následovalo taneční vystoupení ţákyň ZUŠ pod vedením
Vendulky Dědové. Scénický tanec s názvem Divnokraje byl opravdu uchvacující
a tanečnice sklidily velký aplaus.
Potom se představili jednotliví přednášející, kteří měli v příští půldruhé hodině
mluvit na různá témata, např.: „Manţelství je vztah na zkoušku či na celý ţivot?“,“
Kněţí byli, jsou a budou?“ nebo „Antikoncepce aneb přeţije lidstvo její blahodárné
účinky?“ a další. Snad si kaţdý něco odnesl.
Na závěr jsme se sešli na mši svaté v kostele, kterou doprovodil Vojta Kolín
s kapelou. Hudební mše byla moc pěknou tečkou za celým setkáním.
Jana Švejdová

Rok na osmičku
Světová válka zuřila jiţ čtvrtým rokem. Čeští vojáci umírali po Evropě, z kostelů
vyzváněly umíráčky, velké zvony byly pryč – přetaveny na děla. Sedlčanský děkan
František Hrachovec si tehdy posteskl: Válku máme, hlad máme, schází ještě mor.
Psalo se léto 1918.
Tehdy se jesenický farář Karel Pejša rozhodl 14. července uspořádat mírové
procesí. Z Jesenice na Církvičku se s ním vypravilo na 1000 lidí, a k těmto
poutníkům se v edlčanech připojili ještě příčovští a solopysští. P. Pejša zamýšlel
původně setkání ještě větší, měla dorazit i procesí z Dublovic, Chlumu, Kosovy
Hory a Vojkova. Tolik lidí by se ale nevešlo do kostela ani na hřbitov. Farář Pejša
se postavil u hřbitovní zdi a modlil se za mír, do jeho slov vytrvale hřmělo od
Cihelného vrchu. Po velké mši se poutníci vrátili domů.
Za 4 měsíce bylo po válce. Večer 28. října 1918 vlály z oken sedlčanských domů
červeno-modro-bílé pruhy látek, velké bylo nadšení a jásot. Městem šel slavnostní
průvod, zpívalo se a slavilo. Ale brzy následovaly věci, jeţ hluboce urazily
a zarmoutily katolíky. V Praze byl 3. listopadu strţen Mariánský sloup a nová
vláda vydávala zákony církvi nepříznivé.
K prvnímu střetu radnice a děkanství došlo v Sedlčanech jiţ za 2 týdny. Dne
10. listopadu byly u sv. Martina slouţeny děkovné mše za český národ. Kaplan
Krainer při kázání odsoudil strţení Mariánského sloupu a vyhazování kříţů ze škol,
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začeţ na něj učitelé se starostou sepsali ţalobu do Prahy. Tam ji sice zamítli, ale
náboţenské rozpory uţ neutichly a v dalších letech se i v Sedlčanech rozhořely
naplno.
-tz-

Z liturgie
Nejen naše duše, ale i naše tělo se modlí. Klečet, sedět,
stát – to všechno něco znamená. Postupně se
prostřednictvím Farních listů seznámíme se všemi
liturgickými postojí.
POKLEKNUTÍ: znamená pozdrav, poklonu Jeţíši Kristu
přítomnému v Nejsvětější svátosti ve svatostánku.
Poklekáme, kdyţ přicházíme do kostela nebo odcházíme
z kostela. Kněz a ministranti poklekají na začátku a na konci
mše svaté.
Poklekáme na pravé koleno, ruce jsou sepnuty, nepředkláníme se. Nikdy
nepoklekáme za chůze, ale před pokleknutím se vţdy krátce zastavíme. Pokud
poklekáme společně, tak všichni současně.
V případě, ţe poklekáme před vystavenou Nejsvětější svátostí, pokledáme vţdy na
obě kolena.

NOPR – Nedělní Odpoledne Pro Rodiny
Zamilovaní, snoubenci, manželé: „Máte chuť natankovat „šťávu“ pro své
vztahy?NOPR je tu pro vás ....“
NOPR je cyklus přednášek, který se koná na faře v Sedlci, a to vţdy v neděli
v termínu Víkendovek, nejbliţší bude 16. Listopadu 2008. Je určen pro snoubence,
manţele či i jednotlivce z oblasti Sedlčanska, Voticka, Sedlecka, Křečovicka,
Petrovicka.
Kdokoliv, tedy i vy, se můţete zapojit do celého cyklu nebo si vybrat jednotlivé
přednášející či jednotlivá témata. Během programu je zajištěno hlídání dětí. Mají
svůj pestrý program, který zakončí s dospělými účastníky modlitbou v kostele.
Co k tomu dodat? Vyuţijte času a osobnosti přednášejících ve svůj prospěch
a přijeďte. A nechte se překvapit, zda Vám kněţí pohlídají děti či ne. Tento nápad
vznesl jeden z tatínků, ale odpovědi se nám ještě nedostalo.
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